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785/2016

Laki
varainsiirtoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47—49 §, sellaisina kuin ne ovat, 47 § laissa

876/2012 sekä 48 ja 49 § laissa 526/2010, 
muutetaan 9 §:n 1 momentti, 31 §:n 2 momentti, 33 ja 34 §, 39 §:n 5 momentti, 40 §:n

3 momentti, 43 §:n 2 momentti sekä 46, 50 ja 56 §,
sellaisina kuin niistä ovat 33 §:n osaksi laissa 526/2010, 34 §, 39 §:n 5 momentti sekä

50 ja 56 § laissa 526/2010 ja 46 § osaksi laissa 244/2008, ja
lisätään lakiin uusi 32 a, 33 a—33 e ja 34 a §, 44 §:ään, sellaisena kuin se on laissa

526/2010, uusi 2 momentti sekä lakiin siitä lailla 876/2012 kumotun 52 §:n tilalle uusi
52 § seuraavasti:

9 §

Vastuu aiemmista luovutuksista suoritettavasta verosta

Jos kiinteistö on useamman kerran luovutettu ennen kuin lainhuutoa tai kirjaamista hae-
taan, luovutuksensaajan on suoritettava vero viivästyskorotuksineen myös niistä aikai-
semmista luovutuksista, jotka on tehty hakemuksen tekemistä edeltäneiden kolmen vuo-
den aikana. Jos kiinteistö on myyty pakkohuutokaupalla, aikaisemmista luovutuksista ei
kuitenkaan ole suoritettava veroa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

31 §

Veron perimiseen velvollisen tilitys- ja ilmoittamisvelvollisuus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Veron perimiseen 16 §:n 2 momentin mukaan velvollisen on maksettava perimänsä

vero ja annettava 30 §:ssä tarkoitettu ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

32 a §

Verovuosi

Verovuosi on kalenterivuosi, jonka aikana kiinteistön tai arvopaperin omistusoikeuden
luovutus on tapahtunut tai verovelvollisuus on muutoin alkanut.
HE 29/2016
VaVM 9/2016
EV 104/2016
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Jos luovutuksensaajan on luovutuksen ehtojen mukaisesti suoritettava lisävastiketta, li-
sävastikkeen verovuosi on kalenterivuosi, jonka aikana lisävastikkeen suorittamisvelvol-
lisuus on syntynyt.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, 21 §:n 2 momentissa tarkoitetussa luovu-
tuksessa verovuosi on kalenterivuosi, jona vero on suoritettava.

33 §

Veron määrääminen ja oikaisu verosta vastuussa olevan vahingoksi

Jos veroa on ilmoitettu liian vähän tai sitä on muusta syystä tullut liian vähän makset-
tavaksi tai liikaa palautetuksi, Verohallinto määrää veron tai oikaisee päätöstä verosta vas-
tuussa olevan vahingoksi. Veroa määrättäessä tai päätöstä oikaistaessa verosta vastuussa
olevan suoritettavaksi on määrättävä myös veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain
mukainen veronlisäys ja veronkorotus. 

Veron määräämisessä ja oikaisussa noudatetaan, mitä oma-aloitteisten verojen verotus-
menettelystä annetun lain (768/2016) 40 §:ssä säädetään.

Veronlisäys voidaan jättää määräämättä, jos laiminlyöntiin voidaan katsoa olleen hy-
väksyttävä syy.

33 a §

Veron määrääminen ja oikaisu verosta vastuussa olevan hyväksi

Jos veroa on tullut virheellisesti liikaa maksettavaksi tai verotuksessa on muu virhe ve-
rosta vastuussa olevan vahingoksi, Verohallinto määrää veron tai oikaisee päätöstä veros-
ta vastuussa olevan hyväksi. 

Jos Verohallinto havaitsee 33 c—33 e §:n nojalla suorittamansa valvontatoimeen liitty-
vässä asiassa virheen verosta vastuussa olevan vahingoksi, Verohallinto määrää veron tai
oikaisee päätöstä verosta vastuussa olevan hyväksi.

Veroa ei määrätä eikä päätöstä oikaista, jos asia on valitukseen annetulla päätöksellä
ratkaistu.

33 b §

Veron määräämisen ja oikaisun määräaika

Vero on määrättävä tai päätös on oikaistava kolmen vuoden kuluessa verovuoden päät-
tymisestä.

33 c §

Veron määräämisen ja oikaisun määräajan jatkaminen

Verohallinto voi jatkaa veron määräämiselle tai oikaisulle verosta vastuussa olevan va-
hingoksi 33 b §:ssä säädettyä määräaikaa yhdellä vuodella siten kuin oma-aloitteisten ve-
rojen verotusmenettelystä annetun lain 45 §:ssä säädetään.

33 d §

Pidennetty veron määräämisen ja oikaisun määräaika

Vero voidaan määrätä tai oikaisu tehdä 33 b §:ssä säädetyn määräajan estämättä kuu-
den vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta siten kuin oma-
aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 46 §:ssä säädetään. 
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Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös siltä osin kuin veron määräämisen tai
oikaisun perusteena on:

1) 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun vastikkeen määräytyminen silloin, kun kysymys on
rahoitusjärjestelystä, joka liittyy:

a) luovutuksen osapuolten väliseen yritysjärjestelyyn; tai
b) keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tai 20 §:n 3 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun

osakeyhtiön osakkeiden luovutukseen; 
2) 16 §:n 2 momentissa säädetty veron perimisvelvollisuus tai 31 §:ssä säädetty veron

tilitysvelvollisuus; 
3) 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun arvopaperin luovutus ja luovutuksensaaja on Suo-

messa yleisesti verovelvollinen.

33 e §

Rikosperusteinen veron määrääminen ja oikaisu

Vero voidaan määrätä tai päätöstä oikaista verosta vastuussa olevan vahingoksi
33 b §:ssä säädetyn määräajan estämättä vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymi-
sestä, jonka aikana syyttäjä on nostanut syytteen rikoslain (39/1889) 29 luvun 1—3 §:ssä
tarkoitetussa rikosasiassa siten kuin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun
lain 47 §:ssä säädetään.

34 §

Määräaika päätöksen tekemiselle

Vero on määrätty ja oikaisu tehty määräajassa, jos Verohallinnon päätös on tehty ennen
tässä laissa säädettyjen määräaikojen päättymistä.

34 a §

Kuolinpesään kohdistettu veron määrääminen ja oikaisu

Verovelvollisen kuoltua vero määrätään kuolinpesälle tai oikaisu kohdistetaan kuolin-
pesään. Veroa ei määrätä, jos 33 b §:ssä säädetty määräaika on päättynyt.

39 §

Ennakkoratkaisu

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä Verohallinnossa kiireellisenä.

40 §

Aiheettomasti suoritettu vero

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Hakemus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuo-

den alusta. Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa määräaika on kuitenkin kymme-
nen vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.
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43 §

Kiinteistön tai arvopaperin luovutus liiketoimintasiirrossa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Veron palauttamista koskeva hakemus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa verovuoden

päättymistä seuraavan vuoden alusta. Veroa ei palauteta enempää kuin luovutuksesta 7 ja
21 §:n mukaan säädetyssä ajassa suoritettuna olisi ollut maksettava.

44 §

Ensiasunnosta suoritetun veron palauttaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Hakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun verovapauden edellytykset ovat täytty-

neet.

46 §

Muutoksenhaku

Verovelvollinen tai muu tämän lain mukaan verosta vastuussa oleva, ennakkoratkaisun
hakija sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta veron suoritta-
misvelvollisuutta tai suoritettavan veron määrää koskevaan päätökseen tai ennakkoratkai-
suun siten kuin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa säädetään.
Verovelvollisen tai muun tämän lain mukaan verosta vastuussa olevan oikaisuvaatimuk-
sen määräaika lasketaan kuitenkin 32 a §:ssä tarkoitetun verovuoden päättymistä seuraa-
van vuoden alusta.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen ja ennakkoratkaisuun haetaan
muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätöksessä tarkoi-
tettu kiinteistö sijaitsee tai jonka alueella on sen yhteisön kotipaikka, jonka liikkeeseen
laskemia arvopapereita päätös koskee. Jos päätös koskee sekä kiinteistöä että arvopaperei-
ta, muutosta haetaan kiinteistön sijaintipaikan hallinto-oikeudelta. Jollei tätä perustetta
voida käyttää, valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

50 §

Veron palauttaminen tai määrääminen muutoksenhaun johdosta

Verohallinnon on muutoksenhaun johdosta annetun päätöksen perusteella palautettava
vero korkoineen tai määrättävä vero viivästysseuraamuksineen.

8 luku

Erinäiset säännökset

52 §

Seurannaismuutos

Jos verosta vastuussa olevan suoritettavan veron määrä on Verohallinnon päätöksen tai
muutoksenhaun johdosta muuttunut toisen verosta vastuussa olevan suoritettavan veron
määrään vaikuttavalla tavalla, viimeksi mainittu vero määrätään muutosta vastaavaksi.

Seurannaismuutos voidaan tehdä silloinkin, kun muuta kuin tämän lain mukaista vero-
tusta on muutettu suoritettavan veron määrään vaikuttavalla tavalla.
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Seurannaismuutos voidaan tehdä, vaikka veron määräämiselle säädetty määräaika on
päättynyt. Seurannaismuutos voidaan jättää tekemättä, jos muutoksen tekeminen on eri-
tyisestä syystä kohtuutonta.

56 §

Veronkantolain säännösten soveltaminen

Veron palauttamisessa sekä Verohallinnolle maksettavan veron kannossa, perinnässä ja
tilittämisessä noudatetaan veronkantolain (769/2016) säännöksiä, jollei tässä laissa tai sen
nojalla toisin säädetä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 2017 verotusmenettelyyn ja muu-

toksenhakuun.
Ennen lain voimaantuloa päättyneen verovuoden verotusmenettelyyn ja muutoksenha-

kuun sekä muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun muuhun Verohal-
linnon päätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Muutoksenhaussa lain voimaantulon jälkeen annettuun ennen lain voimaantuloa päät-
tynyttä verovuotta koskevaan sekä tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun muuhun
Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain säännöksiä. Verovuoden 2016 tai aikai-
sempien vuosien säännönmukaista verotusta koskevan Verohallinnon päätöksen muutok-
senhakuun sovelletaan kuitenkin lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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