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Valtionvarainministeriölle

LAUSUNTO LUONNOKSESTA METSÄLAHJAVÄHENNYKSEKSI

Yleistä

Metsätilojen pientä kokoa ja omistajien korkeaa ikää on pidetty haitallisena puun tuottamisen kannalta. 

Metsätilojen omistajanvaihdoksiin liittyvien verohuojennusten laajentamista on mietitty jo pitkään ja 

monen hallituksen aikana. Esitetyssä luonnoksessa käytössä olevia verohuojennuskeinoja laajennettaisiin 

metsätilan lahjoitukseen liittyvällä verohuojennuksella.

Omistajanvaihdoksen edistämisen tavoitteet

Hallitusohjelmassa ja Kansallisessa metsästrategiassa 2025 on asetettu tavoitteita metsätilojen 

omistajanvaihdosten edistämiselle. Keskeisimmät tavoitteet ovat tilakoon kasvattaminen, yrittäjämäisen 

metsänomistuksen lisääminen ja puun markkinoille tulon lisääminen . Hallitus on myös 

hallitusohjelmassaan sitoutunut vähentämään sääntelyä ja byrokratiaa.

Muutosehdotukset luonnokseen

Jotta esitetty verohuojennus toteuttaisi asetettuja tavoitteita ehdotamme seuraavia muutoksia esitykseen. 

Perustelut muutosehdotuksille ovat kunkin ehdotuksen lopussa.

1. Yhdistetään metsälahjavähennys metsävähennykseen. Lahjavero kartuttaa silloin metsävähennystä. 

Samalla yhtenäistetään nykyisen metsävähennyksen ja esitetyn metsälahjavähennyksen periaatteet mm. 

käyttöaika, jonka kuluessa vähennys on käytettävissä ja luovutuksen sanktiot ovat voimassa.

Perustelu: ei monimutkaisteta entisestään metsäverotusta uudella vähennystyypillä vaan hyödynnetään ja 

parannetaan nykyisiä verosäännöksiä.

2. Pidennetään vähennyksen käyttöaikaa ja nostetaan sen maksimiosuutta tuloista.

Perustelu: esitetty vähennysmalli toimii vain poikkeuksellisen puustoisilla tiloilla.

3. Lasketaan tilakokovaatimusta oleellisesti.

Perustelu: vain siten voidaan saada vaikuttavuutta puun tarjontaan, sillä pienet tilat ovat aktiivisempia 

metsän käyttäjiä kuin suuret tilat.

4. Annetaan enemmän maksuaikaa lahjaverolle, jotta lahjaveron rahoitus ei muodostuisi esteeksi 

lahjoitukselle. Vähennyksen käyttö pitää myös olla mahdollista heti lahjan toteutuksen jälkeen.

Perustelu: vähennyksen käyttö ei saisi edellyttää velanottoa.

5. Vähennyksen tulisi koskea myös perintöjä ja testamenttisaantoja.

Perustelu: vähennyksen vaikuttavuus laajenisi ja omistajnvaihdosten verokohtelu yhtenäistyisi.
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6. Metsälahjavähennyksen tulee koskea myös luonnollisten henkilöiden omistamia yhtymäosuuksia ja 

metsäosakeyhtiöiden osakkeita.

Perustelu: kohdellaan tasapuolisesti eri luonnollisten henkilöiden metsän omistusmuotoja sekä edistetään 

metsän yhteisomistusmuotoja.

7. Jos halutaan rajata vähennyksen käyttöä kustannussyistä, metsälahjavähennyksen ehtona voitaisiin 

käyttää tilan kokorajan asemesta esimerkiksi lahjan saajan ikää tai sitä, että lahja kasvattaa lahjan saajan 

omistamaa metsäpinta-alaa.

Perustelu: suorempi vaikutus metsänomistajien ikään tai tilakokoon.

Näillä muutoksilla metsäverotuksen monimutkaisuus ei lisääntyisi, metsävähennyksen pelisäännöt 

selkiytyisivät ja vaikuttavuus tilakokoon, puun tarjontaan ja metsätalouden ammattimaisuuteen olisi 

parempi.
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