Tyhjennä

2L METSÄLAHJAVÄHENNYS

ILMOITA VERKOSSA
vero.fi/omavero

Ilmoita tällä lomakkeella metsälahjavähennyksen seurantatiedot metsätalouden muistiinpanojesi mukaisina. Ilmoita verovuoden
metsälahjavähennyksen määrä, mahdollinen
luovutuksen yhteydessä tuloutettava määrä
sekä de minimis -perusteisen tuen seurantatiedot.

Verohallinto
PL 700
00052 VERO

1 Henkilötiedot ja verovuosi
Nimi

Henkilötunnus

2 Tiedot metsälahjavähennyspohjasta

Verovuosi

euroa

snt

euroa

snt

2.1 Lahjana saatujen metsien vähennyspohjat yhteensä1) ..................................................

30461

2.2 Aikaisemmin käytetty metsälahjavähennys2) .................................................................
2.3 Käytettävissä olevan vähennyspohjan määrä (vähennä kohdasta 2.1 kohta 2.2)
1)
2)

Lisätietoja metsälahjavähennyspohjan muodostumisesta saat vero.fi-sivuilta
Katso mahdollisesti aiemmin antamasi lomakkeen 2L kohta 3.3.

3 Vaatimus verovuoden metsälahjavähennyksestä
3.1 Verovuoden metsätalouden pääomatulot yhteensä
vähennettynä yrittäjävähennyksellä3) ............................................................................
3.2 Verovuoden metsälahjavähennys4) ................................................................................
3.3 Käytetty metsälahjavähennys yhteensä (= 2.2 + 3.2)
3)
4)

Saat tämän tiedon esitäytetystä veroilmoituksestasi.
Metsälahjavähennyksen määrä voi olla enintään 50 % metsätalouden pääomatulosta, josta on vähennetty yrittäjävähennys (kohta 3.1).
Vähennys ei voi olla enempää kuin käytettävissä olevan vähennyspohjan määrä (kohta 2.3). Lisäksi verovuonna tehtävän vähennyksen
on oltava vähintään 1 500 euroa.

4 Tuloutettava metsälahjavähennys

euroa

snt

Metsätalouden pääomatuloksi tuloutettava määrä5)
5)

Jos olet saanut lahjaksi metsää, josta luovutat 10 -100 % ennen kuin lahjoituksesta on kulunut 15 vuotta, tekemäsi metsälahjavähennykset tuloutetaan. Laske tekemäsi metsälahjavähennykset yhteen ja korota määrää 20 %:lla. Ilmoita tämä summa
luovutusvuoden metsätalouden pääomatuloksi.

5 De minimis -tuet

euroa

snt

Muiden viranomaisten kuin Verohallinnon myöntämien de minimis -tukien
määrä verovuonna ja kahtena verovuotta edeltäneenä verovuonna yhteensä
Ilmoita vain niiden tukien määrä, joita koskevissa tukipäätöksissä viitataan suoraan de minimis -perusteeseen. Sen sijaan esimerkiksi
kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla saamasi tuet tai tavallisimmat maataloustuet eivät ole de minimis -perusteisia tukia.
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Metsälahjavähennys katsotaan de minimis -perusteiseksi eli vähämerkityksiseksi valtiontueksi. Tuen myöntämisessä sovelletaan
Euroopan komission asetusta (EU) N:o 1407/2013, joka koskee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklojen 107 ja
108 soveltamista vähämerkityksiseen tukeen. De minimis -perusteisten tukien yhteismäärä ei saa ylittää 200 000 euroa verovuoden
ja kahden edellisen verovuoden aikana.
Verohallinto laskee verotuksessasi muodostuvan de minimis -perusteisen valtion tuen määrän ilmoittamiesi tietojen perusteella. Määrä
näkyy verotuspäätöksessäsi.
Päiväys

Allekirjoitus

Puhelinnumero

Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä. Muualle lomakkeeseen kirjoittamaasi tietoa ei käsitellä. Käytä vain vero.fi:stä
tulostettuja lomakkeita, älä niiden kopioita. Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei lomakkeen optinen luku onnistu.

Tulosta

Tyhjennä

