1

Perukirja

Saapunut:______________________
(verotoimisto täyttää)

□Täydennysperukirja

1. Paikka ja aika
Paikka

Aika

.

. 20

2. Tiedot vainajasta
Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimet

Kuolinpäivä

Kotipaikka

Siviilisääty

Ammatti

Lisätietoja

3. Aviopuoliso (myös rekisteröity parisuhde)
Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimet

Ammatti

Katuosoite

□

Läsnä

□

Poissa

□

Antanut valtakirjan

□

Antanut valtakirjan

□

Antanut valtakirjan

□

Antanut valtakirjan

Postitoimipaikka ja paikkakunta

4 a. Oikeuden omistaja
Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimet

Sukulaisuussuhde

Katuosoite

Ammatti

Postitoimipaikka ja paikkakunta

□

Läsnä

□

Poissa

4 b. Oikeuden omistaja
Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimet

Sukulaisuussuhde

Katuosoite

Ammatti

Postitoimipaikka ja paikkakunta

□

Läsnä

□

Poissa

4 c. Oikeuden omistaja
Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimet

Sukulaisuussuhde

Katuosoite

Ammatti

Postitoimipaikka ja paikkakunta

□

Läsnä

□

Poissa
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4 d. Oikeuden omistaja
Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimet

Sukulaisuussuhde

Katuosoite

Ammatti

Postitoimipaikka ja paikkakunta

□

Läsnä

□

Poissa

□

Antanut valtakirjan

□

Antanut valtakirjan

4 e. Oikeuden omistaja
Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimet

Sukulaisuussuhde

Katuosoite

Ammatti

Postitoimipaikka ja paikkakunta

□

□ Perillisiä myös lisälehdellä □

Toissijaiset perilliset lisälehdellä

Läsnä

□

□

Poissa

Testamentinsaajat lisälehdellä

5. Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta oli ilmoitettu

□
□

Kirjatulla kirjeellä

□ Kirjeellä □ Puhelimitse

Tiedoksiantopäivä

Muulla tavoin, miten

6 a. Perukirjan perustaksi esitetyt asiakirjat
-

Sukuselvitykset sekä virkatodistukset

kpl
kpl

TÄMÄ ON MALLIKAPPALE

kpl

Voit tilata sähköisen perukirjalomakkeen
(pdf+word) netistä osoitteesta

www.lakineuvo.fi/perukirjalomake/

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

□ Liitteenä
□ Liitteenä
□ Liitteenä
□ Liitteenä
□ Liitteenä
□ Liitteenä
□ Liitteenä
□ Liitteenä

6 b. Testamentti, lakiosailmoitus ja avioehto
Vainaja

□ Oli tehnyt testamentin (liitteenä)
□ Ei ollut tehnyt testamenttia
□ Vainaja oli tehnyt testamentin ja
perillinen vaati lakiosaansa
(lakiosailmoitus liitteenä)

Vainajalla ja leskellä

□ Oli avioehtosopimus (liitteenä)
□ Oli perittyä tai lahjana saatua aviooikeuden ulkopuolista omaisuutta

□ Ei ollut avioehtosopimusta tai

aviooikeuden ulkopuolista omaisuutta

7. Pesän ilmoittaja ja perintöveroilmoitusten vastaanottaja
Nimi

Puhelinnumero

Ilmoitti vainajan ja lesken varat ja velat, jotka merkittiin seuraavasti (sivut 3-6):
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8. Vainajan varat

EUR

C

A. Rahavarat, pankkitalletukset ja obligaatiot korkoineen

B. Pörssiosakkeet, puhelinosakkeet, jäsenosuudet ja muut arvopaperit

C. Asunto-osakkeet ja kiinteistöt

TÄMÄ ON MALLIKAPPALE
Voit tilata sähköisen perukirjalomakkeen
(pdf+word) netistä osoitteesta

www.lakineuvo.fi/perukirjalomake/
D. Ajoneuvot, veneet ja muut kulkuneuvot

E. Arvoesineet, ampuma-aseet sekä kuolinpesäosuudet jakamattomissa pesissä

F. Muu varallisuus

□

Vainajan varallisuustiedot jatkuvat lisälehdellä

Yhteensä
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9. Vainajan velat

EUR

C

A. Hautaus- ja hautajaiskulut, hautakivi(varaus)

B. Pankkilainat ja muut luotot

C. Sähkö-, vesi-, ym. sekalaiset maksut

TÄMÄ ON MALLIKAPPALE
Voit tilata sähköisen perukirjalomakkeen
(pdf+word) netistä osoitteesta

www.lakineuvo.fi/perukirjalomake/
D. Verovelat sekä muut julkisoikeudelliset maksut

E. Perunkirjoituskustannukset ja muut vastaavat menot

F. Muut maksut ja menot

□

Vainajan velkatiedot jatkuvat lisälehdellä

Yhteensä
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10. Lesken varat

EUR

C

A. Rahavarat, pankkitalletukset ja obligaatiot korkoineen

B. Pörssiosakkeet, puhelinosakkeet, jäsenosuudet ja muut arvopaperit

C. Asunto-osakkeet ja kiinteistöt

TÄMÄ ON MALLIKAPPALE
Voit tilata sähköisen perukirjalomakkeen
(pdf+word) netistä osoitteesta
D. Ajoneuvot, veneet ja muut kulkuneuvot

www.lakineuvo.fi/perukirjalomake/

E. Arvoesineet, ampuma-aseet sekä kuolinpesäosuudet jakamattomissa pesissä

F. Muu varallisuus

□

Lesken varallisuustiedot jatkuvat lisälehdellä

Yhteensä
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11. Lesken velat

EUR

C

EUR

C

A. Pankkilainat ja muut luotot

B. Verovelat ja muut julkisoikeudelliset maksut

C. Sähkö-, vesi-, ym. sekalaiset maksut

TÄMÄ ON MALLIKAPPALE
D. Muut maksut ja menot

Voit tilata sähköisen perukirjalomakkeen
(pdf+word) netistä osoitteesta

www.lakineuvo.fi/perukirjalomake/

□

Lesken velkatiedot jatkuvat lisälehdellä

Yhteensä

12. Yhteenveto
Vainajan varat yhteensä
Vainajan velat yhteensä
VAINAJAN OMAISUUDEN SÄÄSTÖ
Lesken varat yhteensä
Lesken velat yhteensä
LESKEN OMAISUUDEN SÄÄSTÖ
Puolisoiden omaisuuden säästö
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13. Henkivakuutuskorvaukset

EUR

C

Edunsaaja
Edunsaaja
Edunsaaja
Edunsaaja
Edunsaaja

14. Ennakkoperinnöt ja verotuksessa huomioitavat lahjat

□
□

TÄMÄ ON MALLIKAPPALE

Vainaja ei ollut eläessään ennakkoperintöä tai muuta etuutta, joka olisi otettava huomioon perintöveroa
määrättäessä.

Voit tilata sähköisen perukirjalomakkeen
(pdf+word) netistä osoitteesta

Vainaja oli antanut seuraavat ennakkoperinnöt tai kolme vuotta ennen kuolemaa annetut lahjat:

Saaja

Antopäivä
Arvo (EUR)
www.lakineuvo.fi/perukirjalomake/
Lahjakirja liitteenä

□

Saaja

Antopäivä

Arvo (EUR)

Lahjakirja liitteenä

□

Saaja

Antopäivä

Arvo (EUR)

Lahjakirja liitteenä

□

15. Lesken ilmoitukset

□

Leski ilmoittaa pitävänsä jakamattomana hallinnassaan yhteisenä kotina käytetyn asunnon ja asuntoirtaimen.

□

Lesken varat ovat suuremmat kuin vainajan. Leski ilmoittaa vetoavansa tasinkoetuoikeuteensa.

16. Muut ilmoitukset

□
□

Pesän osakas luopuu perinnöstä. Luopumisilmoitus ja luopujan perillisten henkilö- ja osoitetiedot liitteenä.
Jäämistöön kuuluu yritysvarallisuutta tai maatila. Perintöveroa määrättäessä pyydetään huomioimaan
perintö- ja lahjaverolain 55 ja 56 §:t. Toiminnan jatkaja on:

17. Valaehtoinen vakuutus
Pesänilmoittajana vakuutan valaehtoisesti, että perunkirjoitusta varten antamani tiedot ovat oikeat
ja etten ole jättänyt tahallisesti mitään ilmoittamatta. Paikka ja aika edellä mainitut
Allekirjoitus

18. Uskottujen miesten vakuutus
Olemme merkinneet kaiken meille ilmoitetun tähän perukirjaan oikein ja arvioineet pesän varat
parhaan ymmärryksemme mukaan. Paikka ja aika edellä mainitut.
Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Nimen selvennys

Ammatti

Kotikunta

Ammatti

Kotikunta

19. Läsnä olleiden allekirjoitukset
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20. Lisätiedot

TÄMÄ ON MALLIKAPPALE
Voit tilata sähköisen perukirjalomakkeen
(pdf+word) netistä osoitteesta

www.lakineuvo.fi/perukirjalomake/
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Perukirjan lisälehti

□

Perillinen

□ Toissijainen perillinen □ Testamentinsaaja

4 f. Oikeuden omistaja
Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimet

Sukulaisuussuhde

Katuosoite

Ammatti

Postitoimipaikka ja paikkakunta

□

Läsnä

□

Poissa

□

Antanut valtakirjan

□

Antanut valtakirjan

□

Antanut valtakirjan

□

Antanut valtakirjan

□

Antanut valtakirjan

4 g. Oikeuden omistaja
Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimet

Sukulaisuussuhde

Katuosoite

Ammatti

TÄMÄ ON MALLIKAPPALE

Postitoimipaikka ja paikkakunta
Voit tilata sähköisen perukirjalomakkeen
Läsnä
Poissa

□

□

(pdf+word) netistä osoitteesta

4 h. Oikeuden omistaja
www.lakineuvo.fi/perukirjalomake/
Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimet

Sukulaisuussuhde

Katuosoite

Ammatti

Postitoimipaikka ja paikkakunta

□

Läsnä

□

Poissa

4 i. Oikeuden omistaja
Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimet

Sukulaisuussuhde

Katuosoite

Ammatti

Postitoimipaikka ja paikkakunta

□

Läsnä

□

Poissa

4 j. Oikeuden omistaja
Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimet

Sukulaisuussuhde

Katuosoite

Ammatti

Postitoimipaikka ja paikkakunta

□

Läsnä

□

Poissa
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□ Varallisuustiedot □ Velkatiedot

Perukirjan lisälehti

□

Vainajan

□

Lesken

□

Varat

□

Velat

EUR

C

EUR

C

TÄMÄ ON MALLIKAPPALE
Voit tilata sähköisen perukirjalomakkeen
(pdf+word) netistä osoitteesta

www.lakineuvo.fi/perukirjalomake/

Siirretään perukirjalomakkeelle kohtaan nro 12.

□

Vainajan

□

Lesken

□

Siirretään perukirjalomakkeelle kohtaan nro 12.

Yhteensä

Varat

□

Velat

Yhteensä
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Perukirjan täyttöohjeet
Yleistä
Perukirja on laadittava ainakin kahtena kappaleena, joista toinen toimitetaan perintöverottajalle ja toinen
säilytetään kuolinpesän pankkiasioita ja perinnönjakoa varten. Perunkirjoituksen on velvollinen järjestämään se,
jonka hallussa pesä on. Yleensä tämä tehtävä kuuluu leskelle tai muulle lähiomaiselle (ks. kohta nro 7).
Perunkirjoituksen toimittavat kaksi uskottua miestä (ks. kohta nro. 18). Mikäli perukirjasta jää epähuomiossa
puuttumaan jokin olennainen tieto, on toimitettava täydennysperunkirjoitus. Täydennysperukirja on tehtävä
kuukauden kuluessa uusien varojen tai velkojen ilmenemisestä.

1. Paikka ja aika
Perunkirjoituspaikan osakkaat voivat valita vapaasti. Usein paikkana on vainajan koti, mutta tilaisuus voidaan
järjestää myös muualla. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan
kuolemasta. Tarvittaessa toimitusaikaan voi hakea verotoimistolta pidennystä. Perunkirjoitustilaisuuden jälkeen
perukirja on jätettävä kuukauden kuluessa verotoimistoon.

2. Tiedot vainajasta
Vainajan viimeisen sukunimen lisäksi perukirjaan merkitään entiset sukunimet ja mahdollisesti myös ns.
tyttönimi. Asuinpaikaksi kirjataan vainajan viimeinen vakituinen kotiosoite. Perintöverotus toimitetaan siinä
verotoimistossa, jolle vainajan kotikunnan perintöverotustehtävät on keskitetty.

3. Aviopuoliso (myös rekisteröity parisuhde)
Perukirjaan merkitään myös aviopuolison tiedot, vaikka hän ei perisikään vainajaa tai puolisoilla olisi
avioehtosopimus. Aviopuolison tavoin tähän
merkitään
mahdollisen rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli.
TÄMÄ
ON MALLIKAPPALE
Avopuoliso merkitään perukirjaan vain, jos vainaja oli testamentannut hänelle omaisuutensa.

4. Oikeuden omistajatVoit tilata sähköisen perukirjalomakkeen

Vainajan oikeuden omistajia ovat puoliso, perilliset ja yleistestamentinsaajat. Ensisijaisia perillisiä ovat lapset.
(pdf+word) netistä osoitteesta
Mikäli lapsi on kuollut, tulevat kuolleen lapsen sijaan hänen lapsensa. Naimattomana ja lapsettomana kuolleen
perivät hänen vanhempansa. Jos äiti tai isä on kuollut, vainajan sisaret perivät vanhempansa osuuden. Kuolleen
www.lakineuvo.fi/perukirjalomake/
sisaren sijaan tulevat hänen lapsensa.
Edellä mainittu luettelo ei ole tyhjentävä. Jos kaikki oikeuden omistajat
eivät mahdu perukirjalomakkeelle, voit käyttää lisälehteä. Lisälehdelle merkitään myös ns. toissijaiset perilliset.
Toissijaisia perillisiä ovat lapsettoman avioparin kuolleen puolison vanhemmat tai sisaret.

5. Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta oli ilmoitettu
Tämä kohta on täytettävä vain, jos kaikki oikeuden omistajat eivät ole läsnä perunkirjoitustilaisuudessa. Ajasta ja
paikasta on ilmoitettava hyvissä ajoin oikeuden omistajille. Hyvä tavan mukaan aikaa on varattava vähintään
2 viikkoa. Varmin tapa - ainakin riitaisissa pesissä - on kutsua oikeuden omistajat tilaisuuteen kirjatuilla kirjeillä.

6 a. Perukirjan perustaksi esitetyt asiakirjat
Perunkirjoituksen uskotuille miehille on esitettävä kaikki perukirjakansion sisäsivulla mainitut tiedot. Verottajalle
lähetettävään perukirjaan on liitettävä ainakin jäljennökset sukuselvityksistä ja virka-todistuksista sekä aiemmin
kuolleen puolison tai muun jakamattoman pesän perukirjasta. Sukuselvitykset ja virkatodistukset on kerättävä
kaikista niistä rekistereistä ja seurakunnista, joissa vainaja oli ollut 15-vuotiaasta kuolemaansa saakka kirjoilla.
Mikäli joku pesän osakkaista on kuollut ennen perittävää, kattavat sukuselvitykset on kerättävä vastaavasti myös
kuolleen perillisen osalta.

6 b. Testamentti, lakiosailmoitus ja avioehto
Testamentin jäljennös on aina liitettävä perukirjaan. Mikäli muu kuin vainajan perillinen saa testamentin nojalla
tietyn esineen tai osuuden siitä (esim. auton tai 1/3 kesämökistä), on hän ns. erityis- testamentinsaaja.
Erityistestamentinsaaja ei ole pesän osakas, mutta verottajaa varten hänen henkilötietonsa ja osoitteensa on
hyvä kirjata esim. perukirjan lisätietoihin kohtaan nro 20. Jos testamentti loukkaa rintaperillisen oikeutta hänen
lakiosaansa, rintaperillinen voi tehdä testamentinsaajalle ns. lakiosailmoituksen. Ilmoituksen jäljennös sekä
avioehtosopimus on liitettävä perukirjaan. Jos vainaja tai puoliso oli saanut perintönä tai lahjana sellaista
omaisuutta, johon toisella puolisolla ei ollut avio-oikeutta, tällainen asiakirja on niin oheistettava.

7. Pesän ilmoittaja ja perintöveroilmoitusten vastaanottoja
Pesän ilmoittajana toimii yleensä vainajan läheisin omainen eli se, joka on parhaiten pesän tilanteeseen perehtynyt. Usein ilmoittaja on leski. Pesän ilmoittajan tulee ottaa yhteyttä perunkirjoituksen toimittavaan uskottuun
mieheen hyvissä ajoin ennen kolmen kuukauden määräajan täyttymistä. Pesän ilmoittaja ilmoittaa pesän varat ja
velat. Ellei perukirjassa muuta mainita, pesän ilmoittaja myös vastaa tarvittaessa verottajan kyselyihin.

8. Vainajan varat
Pesän ilmoittaja ilmoittaa kaikki vainajan varat, jotka uskotut miehet arvioivat. Tietojen ilmoittaminen onnistuu
kätevimmin keräämällä tiedot perukirjakansioon siinä mainitussa järjestyksessä ja luovuttamalla kansio uskotulle
miehelle jo ennen varsinaista perunkirjoitustilaisuutta. Omaisuus arvostetaan käypään arvoonsa. Säästäminen
perintöverossa kostautuu usein korkeampana myyntivoittoverona. Pankkitalletuksesta ilmoitetaan pankki ja
tilinumero sekä talletus sille laskettuine korkoineen. Rekisteröitävä omaisuus on ilmoitettava erityisen tarkasti.
Kiinteistöstä on mainittava tilan nimi, rekisterinumero, sijaintikunta ja kylä. Osakehuoneistosta merkitään asuntoosakeyhtiön nimi, kotipaikka, huoneiston numero ja pinta-ala. Arvo-osuuksista eli pörssiosakkeista mainitaan
kappalemäärä ja osakelaji. Kulkuneuvoista kirjataan merkki, malli ja vuosimalli sekä rekisterinumero. Mikäli joku
oli vainajalle velkaa, merkitään velka vainajan varoihin saatavaksi. Koti-irtainta ei nykyisin luetella lusikan- eikä
edes sohvakaluston - tarkkuudella. Irtaimisto voidaan arvostaa yhtenä kokonaisuutena. Alle 4 000 euron kotiirtaimesta ei tarvitse suorittaa perintöveroa. Mikäli vainaja ja leski omistivat omaisuuden yhteisesti, varat
puolitetaan. Vainajan varoihin merkitään esimerkiksi ½ Onnela RN:o 12:34 –nimisestä kiinteistöstä ja leskelle
niin ikään ½ ko. kiinteistöstä. Mikäli vainajan varallisuustiedot eivät mahdu perukirjalomakkeelle, puuttuvat
tiedot ilmoitetaan lisälehdellä.
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9. Vainajan velat
Lähes kaikki hautaus- ja hautajaiskulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Haudanhoito hyväksytään perintöverotuksessa vähennyksenä vain, jos tästä on maininta testamentissa. Tavanomaiset hautauskulut voidaan
ilmoittaa yhtenä summana. Mikäli hautakiveä tai sen kaiverrusta ei ole ehditty hankkia ennen perunkirjoitusta,
perukirjaan merkitään kuluarvio. Hautaamiseen tai hautakiveen liittyviä tositteita ei liitetä perukirjaan. Pankkilainoista on merkittävä pankki ja luoton numero sekä velkapääoma korkoineen. Vainajan takausvastuita ei
ilmoiteta tässä kohdassa, vaan ne kirjataan lisätietoihin kohtaan 20. Perunkirjoituskulut ovat verotuksessa
vähennettävissä, mutta pesänselvitys- ja perinnönjakokuluja ei hyväksytä vähennyksenä. Erityinen huomio on
kiinnitettävä verovelkoihin. Vainajalla saattaa olla verovelkaa usealta eri verovuodelta. Verovelkaa on usein i
silloin, kun omaisuutta on myyty tai ostettu lähiaikoina. Mikäli vainaja on saanut hiljattain autoveroon invaliditeettialennuksen, tietty osa verosta on palautettava. Muita maksuja ja menoja ovat ne tyypilliset asumiseen ja
elämiseen liittyvät kulut, jotka kohdistuvat vainajan elinaikaan, mutta jotka on maksettu vasta vainajan
kuoleman jälkeen. Näitä ovat vesi-, sähkö-, puhelin- ja vakuutusmaksut, mutta myös sairaala- ja hoitokulut.

10. Lesken varat
Kuten edellä kohdassa 8, vainajan varat

11. Lesken velat

Kuten edellä kohdassa 9, vainajan velat TÄMÄ ON MALLIKAPPALE

12. Yhteenveto
Laske yhteen vainajan varat, vainajan
velat,sähköisen
lesken varatperukirjalomakkeen
ja lesken velat. Siirrä summat yhteenvedon lokeroihin
Voit tilata
ja laske varojen ja velkojen erotukset.
Mikäli olet merkinnyt
lisälehdelle, huomioi myös nämä lukemat.
(pdf+word)
netistätietoja
osoitteesta
Vainajan ja lesken omaisuussäästöt yhteen laskemalla saat puolisoiden omaisuuden säästön. Suuntaa antavan
perintöveron voit laskea näiden lukemien pohjalta.

www.lakineuvo.fi/perukirjalomake/
13. Henkivakuutuskorvaukset

Perukirjassa on ilmoitettava myös vainajan henkivakuutuksen perusteella oikeuden omistajille tai kuolinpesälle
maksettavat korvaukset. Korvaukset on merkittävä siitäkin huolimatta, että ne ovat lähiomaiselle kokonaisuudessaan verovapaita 35 000 euroon saakka. Muille kuin lähiomaisille maksettavasta henkivakuutuskorvauksesta vakuutusyhtiö pidättää 29 prosentin pääomatuloveron.

14. Ennakkoperinnöt ja verotuksessa huomioitavat lahjat
Antamisajankohdastaan riippumatta perukirjaan on merkittävä kaikki ne lahjoitukset, jotka perittävä on
tarkoittanut saajansa ennakkoperinnöksi. Lapselle annetun lahjan oletetaan aina olevan ennakkoperinnön, ellei
lahjakirjassa ole mainintaa siitä, ettei lahjoitusta ole katsottava saajansa ennakkoperinnöksi. Olettama kumoutuu
myös, jos kaikki lapset ovat yhtäläisesti saaneet vastaavat lahjat. Sisarten välisessä lahjassa ennakkoperintöolettama tehdään vain silloin, kun lahjoittaja on tätä lahjakirjassa vaatinut. Riippumatta siitä, onko kyseessä
ennakkoperintö tai ei, perukirjaan on merkittävä kaikki ne lahjat, jotka on annettu kolmen vuoden sisällä
vainajan kuolemasta. Lahjakirjat on liitettävä perukirjaan.

15. Lesken ilmoitukset
Mikäli lesken kohdassa 12. yhteenlaskettu omaisuuden säästö on suurempi kuin vainajan, hän voi ilmoittaa
vetoavansa ns. tasinkoetuoikeuteensa. Tämä tarkoittaa sitä, että leski pitää oman omaisuutensa. Perilliset saavat
vainajan omaisuuden. Normaalisti puolisoiden yhteinen säästö puolitetaan leskelle kuuluvaan avio-osuuteen ja
perillisten perintöosuuteen. Jos puolisoilla tai vainajalla oli asunto, kotiin asumaan jäävä leski voi pidättää
asuntoon ns. hallintaetuoikeuden. Hallintaoikeudesta käytetään puhekielessä myös nimitystä asumisoikeus.
Verotuksellisesti ja lesken aseman turvaamiseksi hallintaetuoikeus kannattaa lähes poikkeuksetta pidättää.

16. Muut ilmoitukset
Perillinen voi tehokkaasti luopua perinnöstään omien lastensa hyväksi. Verotuksellisesti pätevä luopuminen on
tehtävä vastikkeetta ja ennen perintöön ryhtymistä. Luopumista ei voi tehdä ainoastaan tietyn perillisen hyväksi.
Tehokkaassa luopumisessa perintöverotus hyppää yhden sukupolven yli. Kirjallinen luopumisilmoitus on liitettävä
perukirjaan. Mikäli vainajalta jäi maatila- tai yritysvarallisuutta ja joku perillistä jatkaa toimintaa, perintöveroa
määrättäessä on pyydettävä huomioimaan ns. huojennuspykälät. Tämän lisäksi on ilmoitettava toiminnan
jatkajat. Maatila- tai yritysvarallisuutta perittäessä perunkirjoituksessa on syytä kääntyä alan ammattilaisen eli
lakimiehen puoleen.
TÄMÄ ON MALLIKAPPALE

17. Valaehtoinen vakuutus

Pesän ilmoittaja antaa perukirjassa
vakuutuksen
siitä, että hänen antamansa tiedot ovat oikeat ja
Voitvalaehtoisen
tilata sähköisen
perukirjalomakkeen
ettei hän ole jättänyt tahallisesti mitään ilmoittamatta.

(pdf+word) netistä osoitteesta

18. Uskottujen miesten vakuutus

Perunkirjoituksen toimittajista käytetään nimitystä uskotut miehet. Käytännössä uskotuista miehistä toinen arvioi
www.lakineuvo.fi/perukirjalomake/
toimittaa perunkirjoitustilaisuuden ja toinen toimii todistajana. Uskotulle miehelle ei ole olemassa kelpoisuuseikä esteellisyysvaatimuksia. Vähäisessä pesässä uskottuina miehinä voivat toimia pesän osakkaatkin. Perintöverollisessa pesässä on kuitenkin syytä käyttää esteettömiä henkilöitä ja mittavassa pesässä alan ammattilaisia
eli lakimiehiä.

19. Läsnä olleiden allekirjoitukset
Kaikki toimitukseen osallistuneet voivat halutessaan allekirjoittaa perukirjan.

20. Lisätiedot
Lisätietoihin merkitään mm. ohjeiden kohdassa 6 b. mainitut erityistestamentinsaajat sekä vainajan takausvastuut. Lisätietoihin voidaan kirjata oikeuden omistajien vaatimukset hoitokorvauksesta tai työhyvityksestä.
Lisäksi tähän voidaan merkitä oikeuden omistajien eriävät mielipiteet perukirjan sisällöstä. Huom! Perukirja ei
yksinään luo perilliselle omistusoikeutta tiettyihin vainajan esineisiin. Omaisuuden jakaminen edellyttää erillistä
perinnönjakoa. Perintöverot tulevat kuitenkin maksuun siitä riippumatta, onko pesää jaettu vaiko ei.
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