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Varainsiirtoverolaki

N:o 931

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Varainsiirtovero

Valtiolle on suoritettava varainsiirtoveroa
kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta siten
kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Verosta vapaat yhteisöt

Varainsiirtoveron suorittamisesta ovat va-
paat valtio ja sen laitokset, lukuun ottamatta
valtion liikelaitoksia, kansaneläkelaitos, Kera
Oy, Teollisen yhteistyön rahasto Oy, Suo-
men Pankki, Suomen itsenäisyyden juhlara-
hasto ja valtion vakuusrahasto.

3 §

Kansainväliseen sopimukseen perustuva
verovapaus

Tämän lain säännösten estämättä noudate-

taan, mitä Suomea sitovissa kansainvälisissä
sopimuksissa määrätään.

2 luku

Kiinteistön luovutus

4 §

Veron kohde ja verovelvollinen

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuksesta
on luovutuksensaajan suoritettava veroa.
Jos vastikkeena käytetään tässä laissa tarkoi-

tettua omaisuutta, vero on suoritettava
kummastakin luovutuksesta.
Veroa ei ole suoritettava kiinteistön saan-

nosta tai sen osasta, joka perustuu lahjaan,
perintöön, testamenttiin tai yhteisomistussuh-
teen purkamiseen. Osituksen yhteydessä ta-
pahtuvasta kiinteistön saannosta on suoritet-
tava veroa siltä osin kuin vastikkeena on
käytetty muuta kuin jaettavana olevaa varal-
lisuutta, ei kuitenkaan siltä osin kuin vastik-
keena on käytetty elatusavun kertamaksua.
Veroa on suoritettava kiinteistön luovutuk-

sesta avoimeen yhtiöön, kommandiittiyh-
tiöön, osakeyhtiöön tai muuhun yhteisöön
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osaketta tai osuutta vastaan taikka muuna
pääoman sijoituksena sekä saannosta, joka
perustuu yhteisön purkautumiseen, yhtiö-
miehen yksityisottoon tai muuhun varojen
jakoon.
Veroa ei ole suoritettava siirrettäessä kiin-

teistö toimintaa jatkavalle yhteisölle yhteisö-
muodon muutoksen, sulautumisen tai sellai-
sen jakautumisen perusteella, jossa jakautuva
yhteisö purkautuu, jos järjestely toteutetaan
asianomaista yhteisöä koskevan lainsäädän-
nön mukaisesti.

5 §

Kiinteistö

Mitä tässä laissa säädetään kiinteistöstä,
koskee myös:
1) sen määräosaa ja määräalaa sekä kiin-

teistöjen yhteistä aluetta ja sen määräalaa
sekä yhteisalueosuutta;
2) vuokra- tai käyttöoikeutta, jonka haltija

on maakaaren (540/95) 14 luvun 2 §:n mu-
kaan velvollinen hakemaan oikeutensa kir-
jaamista; sekä
3) kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevaa

rakennusta tai rakennelmaa.
Jos kiinteistö on hankittu perustettavan

yhtiön lukuun, sovelletaan yhtiön perusta-
misoikeuden luovutukseen, mitä tässä laissa
säädetään kiinteistön omistusoikeuden luo-
vutuksesta.

6 §

Verokanta ja veron laskentaperuste

Kiinteistön luovutuksessa vero on 4 pro-
senttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen
arvosta.
Edellä 4 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa

tilanteissa vero lasketaan luovutetun omai-
suuden käyvästä arvosta luovutushetkellä.
Jos kiinteistön ohella samalle vastaanotta-

jalle luovutetaan myös muuta omaisuutta tai
jos yhtiön perustamisoikeuden luovutus kos-
kee myös muuta omaisuutta kuin kiinteistöä,
eikä vastikkeen jakautumista niiden kesken
ole selvitetty, vero lasketaan koko vastik-
keesta.

7 §

Veron suorittamisajankohta

Vero on suoritettava viimeistään lainhuu-

toa tai kirjaamista haettaessa tai jos lainhuu-
toa tai kirjaamista ei ole säädetyssä ajassa
haettu tai sitä ei ole haettava, kuuden kuu-
kauden kuluessa luovutussopimuksen teke-
misestä.

8 §

Viivästyskorotus

Jollei lainhuutoa tai kirjaamista ole sääde-
tyssä ajassa haettu, veroa korotetaan 20 pro-
sentilla jokaiselta alkavalta kuudelta kuukau-
delta siitä päivästä lukien, jona lainhuutoa
tai kirjaamista olisi viimeistään tullut hakea.
Veroa korotetaan kuitenkin enintään 100
prosentilla.

9 §

Vastuu aiemmista luovutuksista
suoritettavasta verosta

Jos kiinteistö on useamman kerran luovu-
tettu ennen kuin lainhuutoa tai kirjaamista
haetaan, luovutuksensaajan on suoritettava
vero viivästyskorotuksineen myös niistä aikai-
semmista luovutuksista, jotka on tehty
hakemuksen tekemistä edeltäneiden kymme-
nen vuoden aikana. Jos kiinteistö on myyty
pakkohuutokaupalla, aikaisemmista luovu-
tuksista ei kuitenkaan ole suoritettava veroa.
Aikaisemmista luovutuksista suoritettava

vero lasketaan luovutuskirjaan merkitystä
kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

10 §

Julkisyhteisöjen hankinnat

Veroa ei ole suoritettava, jos luovutuksen-
saajana on Ahvenanmaan maakunta, kunta,
kuntayhtymä, seurakunta tai rekisteröity us-
konnollinen yhdyskunta.

11 §

Ensiasunnon verovapaus

Veroa ei ole suoritettava, jos luovutuksen-
saaja:
1) on hankkinut omistukseensa kiinteistön

ja vähintään puolet sillä olevasta tai sille
rakennettavasta asuinrakennuksesta;
2) käyttää tai ryhtyy käyttämään rakennus-

ta omana vakituisena asuntonaan;
3) ei ole aikaisemmin omistanut vähintään

puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneis-
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ton hallintaan oikeuttavista osakkeista tai
osuuksista; ja
4) on ennen luovutuskirjan allekirjoittamis-

ta täyttänyt 18 mutta ei 40 vuotta.
Luovutus on verosta vapaa vain siltä osin

kuin kiinteistöä ja sillä olevaa asuinraken-
nusta käytetään omana vakituisena asuntona.
Asuinrakennukseen luetaan myös asumiseen
liittyvät muut rakennustilat. Rakennukseen
rinnastetaan rakennuspaikka siltä osin kuin
se on pinta-alaltaan enintään 10 000 neliö-
metriä tai kaavoitetulla alueella enintään
kaavan mukaisen tontin tai rakennuspaikan
suuruinen.
Jos luovutuksensaajia on useita, verosta

vapaa on vain 1 momentissa mainitut edelly-
tykset täyttävän luovutuksensaajan omistus-
oikeutta vastaava osuus luovutushinnasta.
Luovutuksensaajan on lainhuutoa tai kir-

jaamista hakiessaan esitettävä sen lääninve-
roviraston antama lausunto verovapauden
edellytyksistä, jonka alueella hänen kotikun-
tansa on.

12 §

Eräät luvanvaraiset luovutukset

Veroa ei ole suoritettava luovutuksesta,
johon luovutuksensaajalle ei myönnetä oi-
keudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata
annetussa laissa (391/78) tarkoitettua maan-
hankintalupaa tai ulkomailla asuvien ja ulko-
maisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen
valvonnasta annetussa laissa (1613/92) tar-
koitettua lupaa eikä edellä mainittujen lakien
mukaisista luovutuksista, joilla kiinteistö
palautuu alkuperäiselle myyjälle.
Veroa ei ole myöskään suoritettava luovu-

tuksesta, jossa kunta on käyttänyt etuosto-
oikeuttaan etuostolain (608/77) mukaisesti.

13 §

Eräät kiinteistön vaihdot

Veroa ei ole suoritettava siltä osin kuin
kiinteistö on saatu vaihtamalla se toiseen
kiinteistöön ja
1) vaihto johtaa maaseutuelinkeinopiirin

tai metsäkeskuksen antaman todistuksen mu-
kaan maa- tai metsätalouden harjoittamisen
kannalta olennaisesti sopivampaan tilussijoi-
tukseen; tai
2) vaihto on tapahtunut luonnonsuojelulain

(71/23) mukaisen luonnonsuojelualueen pe-
rustamiseksi.

14 §

Eräät maatalouselinkeinolainsäädännön
mukaiset luovutukset

Veroa ei ole suoritettava, jos:
1) luovuttajana on valtio ja luovutus tapah-

tuu maaseutuelinkeinolain (1295/90), porota-
louslain (161/90), luontaiselinkeinolain
(610/84) tai kolttalain (253/95) mukaisiin
tarkoituksiin;
2) luovutuksensaajalle on myönnetty kiin-

teistön hankkimista varten 1 kohdassa tar-
koitetun lain mukainen maanosto- tai sisar-
osuuslaina; tai
3) luovutuksensaajan vastattavaksi on siir-

retty 2 kohdassa tarkoitettu laina tai 1 koh-
dassa tarkoitettua lainsäädäntöä vastaavan
aikaisemman lainsäädännön mukainen laina,
jos hänelle olisi voitu myöntää laina 1 koh-
dassa tarkoitetun lainsäädännön mukaan.
Verovapauden edellytyksenä on maaseu-

tuelinkeinopiirin antama todistus siitä, että
luovutus tapahtuu 1 momentin 1 kohdassa
mainittuun tarkoitukseen tai että luovutuk-
sensaajalle on myönnetty 1 momentin 2
kohdassa tarkoitettu laina tai hänen vastat-
tavakseen on siirretty 1 momentin 3 kohdas-
sa tarkoitettu laina.

3 luku

Arvopaperin luovutus

15 §

Veron kohde ja verovelvollinen

Arvopaperin omistusoikeuden luovutukses-
ta on luovutuksensaajan suoritettava veroa.
Jos vastikkeena käytetään tässä laissa tar-

koitettua omaisuutta, vero on suoritettava
kummastakin luovutuksesta.
Mitä 4 §:n 3—5 momentissa säädetään

kiinteistön luovutuksesta ja muusta saannos-
ta, sovelletaan myös arvopaperin luovutuk-
seen ja muuhun saantoon.
Osakkeenomistajan ei ole suoritettava ve-

roa edellä 4 §:n 5 momentissa tarkoitetun
sulautumisen tai jakautumisen perusteella
saamistaan vastaanottavan yhtiön uusista
osakkeista. Vastaanottavan yhtiön on suori-
tettava veroa siltä osin kuin vastike sulau-
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tuvan tai jakautuvan yhtiön osakkeista suori-
tetaan muuna omaisuutena kuin vastaanotta-
van yhtiön uusina osakkeina.
Veroa ei ole suoritettava:
1) myytäessä tai vaihdettaessa pörssiarvo-

papereita tai markkina-arvopapereita arvo-
paperipörssissä arvopaperimarkkinalain
(495/89) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa julki-
sessa kaupassa; ja
2) luovutuksesta, joka tapahtuu kaupan-

käynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineil-
lä annetun lain (772/88) 1 luvun 3 §:ssä tar-
koitetussa optioyhteisössä vakioidun johdan-
naissopimuksen perusteella.

16 §

Luovutus ulkomaalaiselle

Luovuttaja on velvollinen perimään veron
luovutuksensaajalta, jos tämä ei ole tulove-
rolain (1535/92) mukaan Suomessa yleisesti
verovelvollinen, ulkomaisen luottolaitoksen
Suomessa oleva sivukonttori eikä ulkomai-
sen sijoituspalveluyrityksen Suomessa oleva
sivuliike.
Jos kumpikaan luovutuksen osapuolista ei

ole Suomessa yleisesti verovelvollinen, ulko-
maisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivu-
konttori eikä ulkomaisen sijoituspalveluyri-
tyksen Suomessa oleva sivuliike, veroa ei
ole suoritettava.
Vero on kuitenkin suoritettava asunto- tai

kiinteistöosakeyhtiön osakkeen taikka asun-
to- tai kiinteistöosuuskunnan osuuden luovu-
tuksesta niin kuin muualla tässä laissa sääde-
tään.

17 §

Arvopaperin määritelmä

Arvopaperilla tarkoitetaan tässä laissa:
1) osaketta ja sen väliaikaistodistusta;
2) osuustodistusta taloudellisessa yhteisös-

sä, säästöpankkien kantarahastotodistusta ja
osuuspankkien sijoitusosuustodistusta ja näi-
den väliaikaistodistusta;
3) sellaista yhteisön antamaa velkakirjaa

tai muuta saamistodistetta, jossa korko mää-
räytyy yhteisön toiminnan tuloksen tai osin-
gon suuruuden mukaan taikka joka oikeuttaa
osallisuuteen vuosivoitosta tai ylijäämästä;
sekä
4) edellä 1—3 kohdassa tarkoitetun arvo-

paperin merkintäoikeudesta annettua todis-

tusta ja merkintäoikeutta koskevaa luovutus-
kirjaa.
Arvopaperina pidetään myös arvopaperia

vastaavaa arvo-osuutta.

18 §

Ulkomainen arvopaperi

Tätä lakia ei sovelleta ulkomaisen yhteisön
liikkeeseen laskeman arvopaperin luovutuk-
seen.

19 §

Rekisteröimättömän yhteisön liikkeeseen
laskema arvopaperi

Mitä tässä laissa säädetään arvopaperin
luovutuksesta, sovelletaan myös arvopaperin
luovutukseen, joka tapahtuu ennen arvopape-
rin liikkeeseen laskeneen yhteisön rekiste-
röintiä.

20 §

Verokanta ja veron peruste

Arvopaperin luovutuksessa vero on 1,6
prosenttia kauppahinnasta tai muun vastik-
keen arvosta.
Edellä 4 §:n 4 momentissa tarkoitetulla ta-

valla tapahtuvasta luovutuksesta ja muusta
saannosta vero lasketaan luovutetun omai-
suuden käyvästä arvosta luovutushetkellä.

21 §

Veron suorittamisajankohta

Vero on suoritettava kahden kuukauden
kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä,
jollei jäljempänä tässä pykälässä toisin sää-
detä.
Asuntokauppalain (843/94) 4 luvun 1 §:ssä

tarkoitetuista luovutuksista vero on suoritet-
tava kahden kuukauden kuluessa omistusoi-
keuden siirtymisestä.
Muista kuin 2 momentissa tarkoitetuista

luovutuksista vero on suoritettava luovutus-
sopimuksen tekemisen yhteydessä, kun
1) luovutuksen osapuolena on arvopaperi-

kauppias tai arvopaperikauppias toimii osa-
puolen välittäjänä tai komissionsaajana;
2) arvopaperi myydään pakkohuutokaupal-

la; tai
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3) luovutus tapahtuu kiinteistönvälittäjän
välityksin.

22 §

Arvopaperikauppiaan velvollisuus periä vero

Edellä 21 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa
tilanteissa arvopaperikauppias tai huutokau-
pan pitäjä on velvollinen perimään veron
luovutuksensaajalta, jollei tämä ole oma-aloit-
teisesti maksanut veroa.
Jos luovutuksessa on osallisena välittäjänä

tai komissionsaajana useita arvopaperikaup-
piaita, veron perii luovutuksensaajan asia-
mies.
Arvopaperikauppiaalla tarkoitetaan tässä

laissa sijoituspalveluyritystä, luottolaitosta
sekä ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja
luottolaitoksen Suomessa olevaa sivuliikettä
ja -konttoria.

23 §

Vastuu verosta

Verosta on vastuussa luovutuksensaajan li-
säksi veron perimiseen velvollinen, luovu-
tuksen välittänyt kiinteistönvälittäjä sekä
24 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteis-
sa yhteisö.

24 §

Arvopaperin siirtoa rekisteröitäessä esi-
tettävät tiedot ja yhteisön vastuu

Kun muun kuin arvo-osuusjärjestelmään
liitetyn osakkeen tai osuustodistuksen siirty-
minen ilmoitetaan merkittäväksi yhteisön
osake- tai osuustodistusluetteloon, on ilmoit-
tajan samalla esitettävä selvitys siitä, että
luovutuksesta on suoritettu tai peritty säädet-
ty vero.
Jos osakkeen tai osuustodistuksen siirtymi-

nen merkitään osake- tai osuustodistusluette-
loon, vaikka selvitystä suoritetusta tai peri-
tystä verosta ei ole esitetty, luovutuksesta
suoritettavasta verosta vastaa myös yhteisö.

25 §

Ensiasunnon verovapaus

Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien

osakkeiden tai osuuksien luovutuksesta ei
ole suoritettava veroa, jos luovutuksensaaja:
1) käyttää tai ryhtyy käyttämään vakituise-

na asuntonaan huoneistoa, jonka hallintaan
oikeuttavista osakkeista tai osuuksista hän
on hankkinut vähintään puolet;
2) ei ole aikaisemmin omistanut vähintään

puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneis-
ton hallintaan oikeuttavista osakkeista tai
osuuksista; ja
3) on ennen luovutuskirjan allekirjoittamis-

ta täyttänyt 18 mutta ei 40 vuotta.
Jos luovutuksensaajia on useita, verosta

vapaa on vain 1 momentissa mainitut edelly-
tykset täyttävän luovutuksensaajan omistus-
oikeutta vastaava osuus luovutushinnasta.
Luovutus on verosta vapaa vain siltä osin

kuin asuntoa käytetään omana vakituisena
asuntona.
Luovutuksensaajan on annettava selvitys

verovapauden edellytyksistä 21 §:ssä sääde-
tyssä ajassa verohallituksen vahvistamaa loma-
ketta käyttäen sille lääninverovirastolle,
jonka alueella hänen kotikuntansa on. Edellä
21 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteis-
sa selvitys annetaan arvopaperikauppiaalle,
huutokaupan pitäjälle tai kiinteistönvälittäjäl-
le luovutussopimuksen tekemisen yhteydes-
sä.

26 §

Kunnan lunastusoikeuteen perustuva
verovapaus

Veroa ei ole suoritettava, kun kunta:
1) käyttäen yhtiöjärjestykseen perustuvasta

kunnan lunastusoikeudesta ja osakkeiden
enimmäishinnoista annetun lain (235/91)
mukaista lunastusoikeuttaan hankkii asunto-
tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita;
2) käyttäen aravavuokra-asuntojen ja ara-

vavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja
omaksilunastamisesta annetun lain (1190/93)
mukaista lunastusoikeuttaan hankkii osakkei-
ta asuntolainan saaneessa asunto-osakeyhti-
össä; tai
3) hankkii sellaisia asunto-osakeyhtiötalon

asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavia osak-
keita, joiden hankkimista varten on myön-
netty asuntotuotantolain (247/66) tai arava-
lain (1189/93) mukaista asuntolainaa.
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4 luku

Veron maksaminen ja viranomaiselle
annettavat selvitykset

27 §

Veron maksaminen

Vero on maksettava oma-aloitteisesti val-
tiovarainministeriön määräämään maksupaik-
kaan.
Suoritettava vero määräytyy täysin mar-

koin siten, että ylimenevä osa jätetään lu-
kuun ottamatta.
Jos veron peruste on ilmaistu ulkomaan

rahassa, se on veroa laskettaessa muunnetta-
va Suomen rahaksi suorittamispäivän Suo-
men Pankin myyntikurssin mukaan.
Veroa ei ole suoritettava, jos veron määrä

on vähemmän kuin 50 markkaa.
Verohallitus antaa tarkemmat määräykset

suorituksesta asiakirjaan tehtävästä kuittaus-
merkinnästä, asiakirjaan kiinnitettävästä
maksukuitista ja muista menettelyn yksityis-
kohdista.

28 §

Oma-aloitteisesti maksettava veronlisäys

Jos vero maksetaan oma-aloitteisesti veron
maksamiselle säädetyn määräajan jälkeen,
verolle on samalla maksettava veronlisäystä
säädettyä maksupäivää seuraavasta päivästä
maksupäivään sen mukaan kuin veron-
lisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa
(1556/95) säädetään. Jos veronlisäystä ei
makseta oma-aloitteisesti, lääninverovirasto
maksuunpanee veronlisäyksen.
Veronlisäystä ei ole maksettava, jos veroa

on 8 §:n mukaisesti korotettava.

29 §

Kiinteistön luovutuksesta esitettävä selvitys

Lainhuutoa ja kirjaamista haettaessa on
hakijan esitettävä selvitys veron suorittami-
sesta ja muu tarpeellinen selvitys veron mää-
rään vaikuttavista seikoista.
Hakijan on lisäksi esitettävä kiinteistön

sijaintikunnan lääninveroviraston antama
lausunto luovutetusta omaisuudesta muuna
kuin rahana tai rahamääräisenä saamisena
suoritetun vastikkeen käyvästä arvosta luo-
vutushetkellä. Edellä 4 §:n 4 momentissa

tarkoitetuissa tilanteissa lausunto annetaan
luovutetun omaisuuden käyvästä arvosta.
Lääninverovirasto antaa myös muutoin

lausuntoja veron määrään vaikuttavista sei-
koista.
Jos lainhuutoa tai kirjaamista ei ole haetta-

va, selvitys veron suorittamisesta ja veron
määrään vaikuttavista seikoista annetaan
noudattaen, mitä 30 §:n 2 momentissa sää-
detään rakennuksen luovutuksesta annetta-
vasta ilmoituksesta.

30 §

Arvopaperin ja rakennuksen luovutusta
koskeva ilmoitus

Arvopaperin luovutuksensaajan on veron
suorittamiselle säädetyssä ajassa esitettävä
selvitys veron suorittamisesta sekä ilmoitet-
tava luovutuksen kohde, osapuolet, kauppa-
hinta sekä muut verohallituksen määräämät
tiedot ja selvitykset sille lääninverovirastolle,
jonka alueella hänen kotikuntansa on.
Edellä 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tar-

koitetun rakennuksen luovutuksensaajan on
veron suorittamiselle säädetyssä ajassa esi-
tettävä selvitys veron suorittamisesta ja il-
moitettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot
sille lääninverovirastolle, jonka alueella ra-
kennus sijaitsee.
Ilmoitus sekä muut tiedot ja selvitykset on

annettava verohallituksen vahvistamaa loma-
ketta käyttäen, jollei verohallitus toisin mää-
rää.
Edellä 16 §:n 1 momentissa ja 22 §:ssä

tarkoitetuissa tilanteissa ilmoituksen antaa
veron perimiseen velvollinen siten kuin
31 §:ssä säädetään.
Edellä 21 §:n 3 momentin 3 kohdassa tar-

koitetuissa tilanteissa ilmoituksen antaa kiin-
teistönvälittäjä verohallituksen määräämässä
ajassa ja määräämällä tavalla.

31 §

Veron perimiseen velvollisen tilitys- ja
ilmoittamisvelvollisuus

Arvopaperikauppiaan on maksettava lää-
ninverovirastolle kalenterikuukautena peri-
mänsä vero kalenterikuukautta seuraavan
kuukauden 15 päivään mennessä sekä annet-
tava 30 §:ssä tarkoitettu ilmoitus verohalli-
tuksen määräämässä ajassa ja määräämällä
tavalla.
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Veron perimiseen 16 §:n 1 momentin mu-
kaan velvollisen on maksettava perimänsä
vero ja annettava 30 §:ssä tarkoitettu ilmoi-
tus kahden kuukauden kuluessa luovutukses-
ta.
Perimisvelvollisen on annettava luovutuk-

sensaajalle todistus peritystä verosta verohal-
lituksen määräämällä tavalla.

5 luku

Valvonta ja maksuunpano

32 §

Valvonta

Lääninverovirasto valvoo tämän lain veron
suorittamisvelvollisuutta koskevien säännös-
ten noudattamista. Lääninverovirastolle on
vaadittaessa esitettävä valvontaa varten tar-
vittavat asiakirjat ja muu tarpeellinen selvi-
tys.

33 §

Maksuunpano

Jos veroa ei ole suoritettu 7 tai 21 §:ssä
säädetyssä ajassa, lääninverovirasto mak-
suunpanee veron korotuksineen ja veronli-
säyksineen verosta vastuussa olevan makset-
tavaksi.
Maksuunpano voidaan toimittaa kahden

vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä,
jona edellä 30 tai 31 §:ssä tarkoitettu ilmoi-
tus on annettu tai lainhuutoa tai vuokraoi-
keuden kirjaamista on haettu.
Vero, joka on jäänyt maksamatta tai jota

on palautettu liikaa sen johdosta, että verosta
vastuussa oleva on jättänyt antamatta ilmoi-
tuksen taikka on antanut puutteellisen, ereh-
dyttävän tai väärän ilmoituksen, muun tie-
don tai asiakirjan, voidaan kuitenkin mak-
suunpanna viiden vuoden kuluessa sen vuo-
den päättymisestä, jona vero olisi viimeis-
tään ollut suoritettava tai, jos lainhuutoa tai
kirjaamista ei ole haettu, kymmenen vuoden
kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona
lainhuutoa tai kirjaamista olisi viimeistään
ollut haettava.
Veronlisäys voidaan jättää määräämättä,

jos laiminlyöntiin voidaan katsoa olleen hy-
väksyttävä syy.

34 §

Maksuunpano veron perimiseen velvolliselle

Jos veron perimiseen velvollinen ei ole
maksanut luovutuksensaajalta perimiään ve-
roja 31 §:ssä säädetyssä ajassa, lääninverovi-
rasto maksuunpanee veron korotuksineen ja
viivästysseuraamuksineen tämän maksetta-
vaksi viiden vuoden kuluessa sen vuoden
päättymisestä, jonka kuluessa vero on perit-
ty.

35 §

Arviomaksuunpano

Jos veron suorittaminen tai perityn veron
maksaminen on laiminlyöty tai veroa on
ilmeisesti suoritettu liian vähän eikä verovel-
vollinen tai vastuuvelvollinen ole kehotuk-
sesta huolimatta antanut maksuunpanoa var-
ten tarvittavia tietoja, lääninveroviraston on
toimitettava 33 ja 34 §:n mukainen mak-
suunpano arvioimalla.

36 §

Veronkorotus

Veroa voidaan maksuunpanon yhteydessä
korottaa, jos:
1) verovelvollinen tai vastuuvelvollinen on

ilman hyväksyttävää syytä jättänyt veron
osaksi tai kokonaan säädetyssä ajassa suorit-
tamatta tai perimättä, eikä laiminlyöntiä ole
pidettävä vähäisenä, enintään 20 prosentilla
laiminlyödylle määrälle;
2) verovelvollinen tai vastuuvelvollinen on

laiminlyönyt ilmoituksen tai muun tiedon tai
asiakirjan oikeassa ajassa antamisen tai on
antanut sen puutteellisena eikä asianomainen
ole noudattanut saamaansa kehotusta laimin-
lyönnin korjaamiseen, enintään 20 prosentil-
la;
3) veron perimiseen velvollinen on osaksi

tai kokonaan jättänyt perimänsä määrän sää-
detyssä ajassa maksamatta, eikä laiminlyön-
tiä ole pidettävä vähäisenä, enintään 30 pro-
sentilla laiminlyödylle määrälle;
4) verovelvollinen tai vastuuvelvollinen on

tahallaan tai törkeästä huolimattomuuudesta
antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän
tiedon tai asiakirjan ja menettely on omiaan
aiheuttamaan sen, että verovelvollinen tai
vastuuvelvollinen vapautuu veron suorittami-
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sesta, vähintään 20 ja enintään 50 prosentilla
laiminlyödylle määrälle.
Veronkorotus voidaan määrätä vain sille

tämän lain mukaan verosta vastuussa oleval-
le, jonka laiminlyönnistä asiassa ilmenevät
olosuhteet huomioon ottaen on kysymys.
Jos veroa on korotettava 8 §:n mukaan, ei

1 kohdassa tarkoitettua korotusta määrätä.

37 §

Veron kiertäminen

Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle
on annettu sellainen sisältö tai muoto, joka
ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tar-
koitusta, tai jos on ryhdytty muuhun toimen-
piteeseen ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että
verosta vapauduttaisiin, on verotuksessa
maksuunpanoineen meneteltävä asian varsi-
naisen luonteen tai tarkoituksen mukaisesti.

38 §

Päätös veroasiamiehen pyynnöstä

Jos veroasiamies katsoo, että verovelvolli-
sen maksettavaksi olisi määrättävä veroa,
veronlisäystä tai veronkorotusta, lääninvero-
viraston on hänen pyynnöstään tehtävä asias-
sa päätös.

6 luku

Ennakkoratkaisu ja veron palauttaminen

39 §

Ennakkoratkaisu

Lääninverovirasto voi kirjallisesta hake-
muksesta antaa ennakkoratkaisun velvolli-
suudesta suorittaa veroa sekä veron määräs-
tä.
Ennakkoratkaisun antaa se lääninveroviras-

to, jonka alueella hakijan kotikunta on, tai
mikäli tällä ei ole kotikuntaa Suomessa, Uu-
denmaan lääninverovirasto.
Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöitynä

kysymys, josta ennakkoratkaisua haetaan, ja
esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava
selvitys.
Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on

hakijan vaatimuksesta sitovana noudatettava
siten kuin ennakkoratkaisussa määrätään.
Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsitel-

tävä lääninverovirastossa, lääninoikeudessa

ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireel-
lisenä.

40 §

Aiheettomasti suoritettu vero

Jos veroa on suoritettu aiheettomasti tai
liikaa, lääninverovirasto palauttaa asianomai-
sen hakemuksesta liikaa suoritetun veron.
Suoritettu vero palautetaan hakemuksesta,

jos luovutus on tuomioistuimen päätöksellä
kumottu tai määrätty purkautumaan taikka se
on purettu sopimuksella tilanteessa, jossa se
olisi voinut luovutuskirjassa olevan ehdon
tai sopimusrikkomuksen vuoksi tulla pure-
tuksi tuomiolla. Sama on voimassa, jos
kauppahintaa on vastaavassa tilanteessa alen-
nettu.
Hakemus on tehtävä viiden vuoden kulues-

sa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka
aikana vero on suoritettu. Edellä 2 momen-
tissa tarkoitetuissa tilanteissa määräaika on
kuitenkin kymmenen vuotta.

41 §

Veron palauttaminen lahjaveron
määräämisen johdosta

Jos luovutuksesta, josta on suoritettu va-
rainsiirtoveroa, määrätään myös lahjaveroa,
lääninverovirasto palauttaa asianomaisen
hakemuksesta liikaa suoritetun varainsiirto-
veron.

42 §

Kehitysalueella sijaitsevan kiinteistön
luovutus

Lääninverovirasto maksaa hakemuksesta
takaisin veron, joka on suoritettu kehitysalu-
eelle tehtävien investointien korotetuista
poistoista annetussa laissa (1262/93) tarkoi-
tetulla kehitysalueella olevan kiinteistön luo-
vutuksesta. Veron palauttamisen edellytykse-
nä on, että luovutus on tapahtunut vuosina
1994—1997 vastaanottajalle, joka on hank-
kinut kiinteistön mainitussa laissa tarkoitet-
tua uutta tuotantolaitosta tai matkailuyritystä
taikka tuotantolaitoksen tai matkailuyrityk-
sen laajentamista varten. Jos uuden raken-
nuksen huoneistot rakennuksen valmistuttua
ovat pääasiallisesti mainitussa laissa tarkoi-
tettua tuotantotoimintaa harjoittavien laitos-
ten tai yritysten hallinnassa, palautetaan
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edellä mainitusta luovutuksesta suoritettu
vero myös tuloverolain 10 §:n 10 kohdassa
tarkoitetulle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle
tämän hakemuksesta.
Vero palautetaan kuitenkin vain siltä osin

kauppahintaa, kuin se kiinteistön sijaintikun-
nan lääninveroviraston antaman todistuksen
mukaan kohdistuu tuotannollisen toiminnan
tai matkailuyritystoiminnan kannalta tarpeel-
lisiin rakennuksiin ja niiden tonttimaahan.
Hakemus on tehtävä kolmen vuoden ku-

luessa veron suorittamisesta.

43 §
Kiinteistön tai arvopaperin luovutus

liiketoimintasiirrossa

Jos elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 52 d §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa siir-
tyvään toimintaan kuuluva kiinteistö tai ar-
vopaperi on luovutettu toimintaa jatkamaan
perustetulle yhteisölle, lääninverovirasto pa-
lauttaa suoritetun veron hakemuksesta. Jos
hakemus on tehty ja edellä mainittujen edel-
lytysten täyttymisestä on esitetty selvitys
ennen veron suorittamista, lääninverovirasto
voi päättää, että veroa ei ole suoritettava.
Lainvoiman saanutta päätöstä on hakijan
vaatimuksesta noudatettava lainhuutoa tai
kirjaamista haettaessa.
Veron palauttamista koskeva hakemus on

tehtävä kolmen vuoden kuluessa veron suo-
rittamisesta. Veroa ei palauteta enempää
kuin luovutuksesta 7 ja 21 §:n mukaan sää-
detyssä ajassa suoritettuna olisi ollut makset-
tava.

44 §
Ensiasunnosta suoritetun veron

palauttaminen

Jos 11 tai 25 §:ssä tarkoitetut verovapau-
den edellytykset ovat täyttyneet vasta sen
jälkeen kun vero on suoritettu, lääninverovi-
rasto maksaa hakemuksesta takaisin suorite-
tun veron. Veroa ei kuitenkaan palauteta
enempää kuin se määrä, joka luovutuksesta
7 tai 21 §:ssä säädetyssä ajassa suoritettuna
olisi ollut maksettava.

45 §
Veron palauttamista haettaessa esitettävä

selvitys

Hakijan on esitettävä selvitys veron palaut-
tamisen edellytyksistä.

7 luku

Muutoksenhaku

46 §

Oikeus muutoksenhakuun

Veron suorittamisvelvollisuutta tai suoritet-
tavan veron määrää koskevaan päätökseen
saa hakea muutosta verovelvollinen tai muu
tämän lain mukaan verosta vastuussa oleva.
Valtion puolesta muutoksenhakuoikeus on

veroasiamiehellä.

47 §

Valitus lääninoikeuteen

Lääninveroviraston päätökseen haetaan
muutosta valittamalla siihen lääninoikeuteen,
jonka tuomiopiirissä lääninverovirasto on.
Päätökseen, jolla ennakkoratkaisu on jätetty
antamatta, ei saa hakea muutosta valittamal-
la. Valituskirjelmä on toimitettava valitus-
ajassa lääninverovirastoon tai lääninoikeu-
teen.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedok-

sisaannista. Veroasiamiehen valitusaika las-
ketaan päätöksen tekemisestä.
Lääninveroviraston tulee varata veroasia-

miehen tekemästä valituksesta asianosaiselle
ja asianosaisen tekemästä valituksesta vero-
asiamiehelle tilaisuus vastineen ja tarvittaes-
sa myös vastaselityksen antamiseen. Valitus-
kirjelmä asiakirjoineen, joihin on liitettävä
myös lääninveroviraston lausunto, on viipy-
mättä lähetettävä lääninoikeudelle.
Jos lääninverovirasto oikaisee päätöstään

48 §:ssä tarkoitetulla tavalla vaatimuksen
mukaisesti, valitus raukeaa. Siltä osin kuin
lääninverovirasto katsoo, että valituksessa
esitetty vaatimus ei anna aihetta päätöksen
oikaisemiseen, lääninveroviraston on annet-
tava valituksen johdosta lausuntonsa.

48 §

Oikaisu

Jos lääninverovirasto valituksen johdosta
toteaa, että sen päätös on vero- tai vastuu-
velvollisen vahingoksi virheellinen, läänin-
veroviraston on oikaistava päätöksessä oleva
virhe ja maksettava virheen johdosta liikaa
maksettu tai palauttamatta jäänyt vero, jollei
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asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä
ratkaistu.

49 §

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Lääninoikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudate-
taan tällöin, mitä verotusmenettelystä anne-
tun lain (1558/95) 70 ja 71 §:ssä säädetään.
Valitusaika lääninoikeuden ennakkoratkaisua
koskevasta päätöksestä on kuitenkin 30 päi-
vää tiedoksisaamisesta.

50 §

Veron palauttaminen tai maksuunpano
muutoksenhaun johdosta

Lääninveroviraston on muutoksenhaun
johdosta annetun lainvoimaisen päätöksen
perusteella palautettava vero korkoineen tai
maksuunpantava vero viivästysseuraamuksi-
neen.

51 §

Palautettavalle määrälle suoritettava korko

Jos veroa palautetaan hakemuksen tai
muutoksenhaun johdosta, palautettavalle ve-
rolle maksetaan veronkantoasetuksessa
(903/78) säädetty korko veron maksupäiväs-
tä takaisinmaksupäivään.

8 luku

Erinäiset säännökset

52 §

Veronhuojennus ja maksunlykkäys

Verohallitus voi erityisistä syistä hakemuk-
sesta määräämillään ehdoilla alentaa suori-
tettua tai suoritettavaa veroa, viivästyskoro-
tusta, veronkorotusta, veronlisäystä, viiväs-
tyskorkoa ja jäämämaksua, viivekorkoa sekä
lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa taik-
ka poistaa ne kokonaan.
Valtiovarainministeriö voi ottaa 1 momen-

tissa tarkoitetun periaatteellisesti tärkeän asi-
an ratkaistavakseen.
Lääninverovirasto voi erityisistä syistä ha-

kemuksesta myöntää maksuunpannun veron

suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi
erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaista-
vakseen. Lääninverovirasto ja verohallitus
myöntävät lykkäyksen valtiovarainministeri-
ön määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö
voi niin ikään ottaa lykkäysasian ratkaista-
vakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäys-
ehdot hakemukseen antamassaan päätökses-
sä.
Tämän pykälän nojalla annettuun päätök-

seen ei saa valittamalla hakea muutosta.

53 §

Arvopaperikauppiaan kirjanpitovelvollisuus

Arvopaperikauppiaan on järjestettävä kir-
janpitonsa sellaiseksi tai muutoin pidettävä
sellaista kirjaa, että siitä luotettavasti saa-
daan selville varainsiirtoveron määräytymi-
sen kannalta merkitykselliset seikat.

54 §

Veropetos ja verorikkomus

Rangaistus veron lainvastaisesta välttämi-
sestä ja sen yrittämisestä säädetään rikoslain
29 luvun 1—3 §:ssä.
Rangaistus varainsiirtoveroon kohdistuvas-

ta verorikkomuksesta säädetään rikoslain 29
luvun 4 §:ssä.
Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu rikos on

veron määrä ja muut olosuhteet huomioon
ottaen vähäinen, voi veroviranomainen, otta-
en huomioon myös mahdollisesti määrätyn
veronkorotuksen, jättää ilmoittamatta asian
syyttäjälle.

55 §

Verotusta koskevan
tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

Joka viranomaisen kehotuksesta huolimatta
jättää asianmukaisesti täyttämättä 29—
31 §:ssä säädetyn ilmoittamis- tai tietojenan-
tovelvollisuuden, on tuomittava verotusta
koskevan tiedonantovelvollisuuden laimin-
lyönnistä sakkoon.
Jos 1 momentissa mainittu laiminlyönti on

olosuhteet huomioon ottaen vähäinen, voi
veroviranomainen jättää ilmoittamatta asian
syyttäjälle.
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56 §

Veronkantolain säännösten soveltaminen

Veron palauttamisessa sekä lääninverovi-
rastolle maksettavan veron kannossa, perin-
nässä ja tilittämisessä noudatetaan veronkan-
tolain (611/78) säännöksiä, jollei tässä laissa
tai sen nojalla toisin säädetä.

57 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan asetuksella.

9 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

58 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 1997.
Lakia sovelletaan lain voimaantulon jäl-

keen tehtyihin luovutuksiin.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

59 §

Sovellettava verokanta

Heinäkuun 1 päivänä 1996 tai sen jälkeen
mutta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyi-
hin luovutuksiin sovelletaan tämän lain vero-
kantaa koskevia säännöksiä. Leimaverolain
(662/43) 17 §:ssä tarkoitettuihin mainittuna
ajankohtana tehtyihin luovutuksiin sovelle-
taan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä. Ennen tämän
lain voimaantuloa liikaa suoritettu leimavero
palautetaan lääninverovirastolle tehdystä ha-
kemuksesta. Palautukselle ei makseta kor-
koa.

60 §

Vastuu aikaisemmista luovutuksista
suoritettavasta verosta

Mitä 9 §:ssä säädetään velvollisuudesta
suorittaa varainsiirtoveroa myös aikaisem-
mista luovutuksista, koskee myös leimave-
roa, joka luovutuksista olisi leimaverolain
mukaan ollut suoritettava.

61 §

Määräala ja määräalan erottamisoikeus

Ennen lain voimaantuloa tehdystä määrä-
alan luovutuksesta vero on suoritettava lain-
huutoa haettaessa.
Jos lainhuutoa ei ole maakaaren voimaan-

panosta annetun lain (541/95) 6 §:n 3 mo-
mentin mukaan haettava, vero on suoritetta-
va kahden vuoden kuluessa tämän lain voi-
maantulosta. Luovutuksensaajan on esitettä-
vä selvitys veron suorittamisesta ja ilmoitet-
tava 29 §:ssä säädetyt tiedot siten kuin mai-
nitussa lainkohdassa säädetään.

62 §

Vuokratonttia rakennuksineen koskeva siirto

Leimavero ennen tämän lain voimaantuloa
tehdystä leimaverolain 26 §:ssä tarkoitetun
vuokraoikeuden siirrosta on suoritettava mai-
nitussa lainkohdassa säädetyssä ajassa. Selvi-
tys veron suorittamisesta on esitettävä kirjaa-
mista haettaessa.
Jos 1 momentissa tarkoitetun vuokraoikeu-

den siirto on ennen tämän lain voimaantuloa
ilmoitettu kunnalliselle viranomaiselle, selvi-
tyksenä veron suorittamisesta voidaan esittää
myös viranomaisen antama todistus ilmoi-
tuksen tekemisestä.

63 §

Ensiasunnon verovapaus

Edellä 11 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja
25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen
aikaisempaa omistusta koskevien edellytys-
ten katsotaan täyttyvän, jos luovutuksensaa-
jalla ei vuoden 1989 jälkeen ole ollut omis-
tuksessaan vähintään puolta asuinrakennuk-
sesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeutta-
vista osakkeista tai osuuksista.

64 §

Veron maksaminen ja menettely

Tämän lain veron suorittamista ja verotus-
menettelyä koskevia 4—7 luvun säännöksiä
sovelletaan myös ennen tämän lain voimaan-
tuloa tehtyihin luovutuksiin.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin

luovutuksiin sovelletaan kuitenkin leimave-
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rolain maksuunpanoa, veron palauttamista ja
muutoksenhakua koskevia säännöksiä, jos
luovutuksesta on suoritettu tai olisi ollut
suoritettava vero tai jos viranomaisen veron
suorittamisvelvollisuutta tai määrää koskeva
päätös taikka ennakkoratkaisua koskeva pää-
tös on tehty ennen tämän lain voimaantuloa.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin

luovutuksiin ei sovelleta tämän lain veron
korottamista koskevia säännöksiä.

65 §

Muualla laissa olevien säännösten
soveltaminen

Mitä muualla säädetään lainhuutoa haet-
taessa tai vuokraoikeuden siirrosta suoritetta-
vasta leimaverosta taikka arvopaperia myytä-
essä tai vaihdettaessa suoritettavasta leima-
verosta, koskee tämän lain tultua voimaan
varainsiirtoveroa.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Arja Alho
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leimaverolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 14 §:n Arvopapereita ja

Kauppakirjaa, vaihtokirjaa ja muuta luovutuskirjaa sekä Siirtokirjaa koskevat nimikkeet,
19—26, 29—31 §, 8 luku, 80—82, 85—89, 97 a, 97 b ja 97 c,
sellaisina kuin niistä ovat, 14 §:n Arvopapereita koskeva nimike 2 päivänä joulukuuta 1977

annetussa laissa (862/77), 14 §:n Kauppakirjaa, vaihtokirjaa ja muuta luovutuskirjaa sekä
Siirtokirjaa koskevat nimikkeet 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (851/80), 22 §
26 päivänä toukokuuta 1989 annetussa laissa (463/89), 23 § muutettuna 3 päivänä tammi-
kuuta 1946 ja 18 päivänä joulukuuta 1995 annetuilla laeilla (1/46 ja 1564/95), 26 ja 82 § 3
päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1080/93), 30 § muutettuna 5 päivänä marraskuuta
1954, 29 päivänä elokuuta 1975, 26 päivänä toukokuuta 1978, 7 päivänä kesäkuuta 1978, 21
päivänä joulukuuta 1990, 28 päivänä joulukuuta 1990, 14 päivänä kesäkuuta 1991, 30 päivä-
nä joulukuuta 1992 ja 24 päivänä helmikuuta 1995 annetuilla laeilla (402/54, 694/75,
393/78, 416/78, 1167/90, 1333/90, 923/91, 1630/92 ja 254/95) sekä mainitulla 18 päivänä
joulukuuta 1995 annetulla lailla, 31 § mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa lais-
sa, 8 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, 81 § muutettuna 11 päivänä elokuuta
1978 annetulla lailla (620/78) ja mainitulla 18 päivänä joulukuuta 1995 annetulla lailla, 85 §
muutettuna mainitulla 3 päivänä joulukuuta 1993 annetulla lailla ja 26 päivänä heinäkuuta
1996 annetulla lailla (548/96), 86 § osittain muutettuna 21 päivänä joulukuuta 1984 annetul-
la lailla (885/84), 87 § muutettuna mainituilla 18 päivänä joulukuuta 1995 ja 26 päivänä hei-
näkuuta 1996 annetuilla laeilla, 88 § osittain muutettuna 30 päivänä huhtikuuta 1992 anne-
tulla lailla (376/92), 89 § mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa, 97 a §
muutettuna 16 päivänä huhtikuuta 1982 ja 17 päivänä joulukuuta 1993 annetuilla laeilla
(291/82 ja 1263/93) sekä mainitulla 18 päivänä joulukuuta 1995 annetulla lailla, 97 b §
muutettuna mainitulla 26 päivänä toukokuuta 1989 annetulla lailla ja 29 päivänä joulukuuta
1995 annetulla lailla (1738/95) ja 97 c § mainitussa 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa
laissa ja
muutetaan 4 luvun otsikko, 16, 17, 48 ja 76 §,
näistä 16 § sellaisena kuin se on muutettuna 19 päivänä joulukuuta 1986 annetulla lailla

(963/86) ja mainitulla 3 päivänä joulukuuta 1993 annetulla lailla ja 76 § mainitussa 3 päivä-
nä joulukuuta 1993 annetussa laissa, seuraavasti:

4 luku

Kiinteistökiinnitys

16 §
Kiinteistöön tai muuhun maakaaressa

(540/95) tarkoitettuun kiinnityskelpoiseen
kohteeseen vahvistetusta kiinnityksestä on
suoritettava leimaveroa kiinnitystä haettaessa
1,5 prosenttia kiinnityksen määrästä.

Panttikirjaan tehdään merkintä suoritetusta
leimaverosta.

17 §
Leimaveroa ei ole suoritettava kiinnityk-

sestä, jos panttikirja kiinnityshakemukseen si-
sältyvän määräyksen mukaisesti annetaan
51 tai 51 a §:ssä tarkoitetun lainan maksami-
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sen vakuudeksi lainan myöntäjälle. Panttikir-
jaan tehdään merkintä verovapaudesta.

7 luku

Velkakirja tai muu saamistodiste

48 §
Milloin lainasopimuksen maksamisen va-

kuutena on kiinnitetty velkakirja, joka on
45 §:ssä säädettyyn määrään leimattu, tai
panttikirja, jonka osoittamasta kiinnityksestä
on suoritettu 16 §:ssä tarkoitettu leimavero,
on lainasopimus leimaverosta vapaa siltä
pääoman osalta, joka suuruudeltaan vastaa
kiinnitetyn velkakirjan tai panttikirjan pää-
omaa.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee

myös lainasopimusta, jonka maksamisen va-
kuudeksi lainan myöntäjälle annetaan pantti-
kirja, jos kiinnityksestä on suoritettu
16 §:ssä tarkoitettu leimavero silloin, kun
lainasopimus olisi 47 §:n mukaan ollut lei-
mattava, ja kiinnityshakemus saatetaan vi-
reille viivytyksettä.

76 §
Asiakirjaan, josta viranomaiselle annetta-

essa tai näytettäessä on suoritettava leima-

veroa, on asiakirjan antaja tai esittäjä vel-
vollinen kiinnittämään veron maksamisen
todentavan maksukuitin.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 1997.
Ennen tämän lain voimaantuloa kiinnitet-

tyyn haltija- tai määrännäisvelkakirjaan ja
siitä suoritettuun leimaveroon sovelletaan
tämän lain panttikirjaa ja kiinnitystä haetta-
essa suoritettavaa leimaveroa koskevia sään-
nöksiä. Ennen tämän lain voimaantuloa kiin-
nitettyyn tavalliseen velkakirjaan tai muuhun
saamistodisteeseen sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä.
Leimaveroa ei ole suoritettava, kun kiinni-

tetty velkakirja tai muu saamistodiste maa-
kaaren voimaanpanosta annetun lain
(541/95) mukaisesti vaihdetaan panttikirjaan.
Leimavero on kuitenkin suoritettava, jos
kiinnitetystä velkakirjasta tai muusta saamis-
todisteesta ei ole aiemmin suoritettu leima-
veroa 51 tai 51 a §:n nojalla ja panttikirja
annetaan muulle kuin 51 tai 51 a §:ssä tar-
koitetun lainan myöntäjälle.
Kiinnitetyn velkakirjan sijaan annettuun

panttikirjaan tehdään merkintä velkakirjasta
suoritetusta leimaverosta.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996
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Lak i

N:o 933

maakaaren muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun maakaaren (540/95) 2 luvun 15 §:n 2 mo-

mentti, 6 luvun 1 §:n 3 momentti, 3 §:n 2 momentti ja 5 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 luku

Kiinteistön kauppa

15 §

Vastuu julkisoikeudellisesta saamisesta

— — — — — — — — — — — — —
Kiinteistön kaupasta suoritettavasta varain-

siirtoverosta vastaa ostaja.

6 luku

Kirjaamishakemus ja sen käsittely

1 §

Hakemus

— — — — — — — — — — — — —
Verosta, joka on suoritettava kirjaamista

haettaessa, säädetään varainsiirtoverolaissa
(931/1996) sekä kiinnitysasioiden osalta leima-
verolaissa (662/43).

3 §

Vireilletulo

— — — — — — — — — — — — —
Hakemus otetaan vastaan, vaikka siitä

puuttuu selvitys suoritetusta verosta.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Hakemuksen täydentäminen

— — — — — — — — — — — — —
Täydennyskehotus annetaan myös, jollei

hakemuksessa ole selvitystä veron suoritta-
misesta tai veron määrään vaikuttavista sei-
koista taikka jos suoritetun veron määrä ei
vastaa hakemuksessa esitettyjä tietoja.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 1997.
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Lak i

N:o 934

rikoslain 29 luvun 4 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain 29 luvun 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 27 päivänä touko-

kuuta 1994 (386/94) annetussa laissa, seuraavasti:

29 luku

Rikoksista julkista taloutta vastaan

4 §

Verorikkomus

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle
taloudellista hyötyä jättää muun syyn kuin
maksukyvyttömyyden tai tuomioistuimen
määräämän maksukiellon takia määräajassa
suorittamatta
1) ennakonpidätyksen, lähdeveron tai tili-

tettävän varainsiirtoveron,

2) kalenterikuukaudelta lasketun liikevaih-
toveron tai vastaavan eräistä vakuutusmak-
suista suoritettavan veron,
3) tilitettävän arvonlisäveron tai
4) työnantajan sosiaaliturvamaksun
on tuomittava, jollei teko ole rangaistava

veropetoksena, verorikkomuksesta sakkoon
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukau-
deksi.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 1997.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996
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