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kiinteistöverolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kiinteistöverolain (654/1992) 4 luvun otsikko, 16 §, 22 §:n 3 momentti ja 25 §,
sellaisina kuin niistä ovat 16 § ja 22 §:n 3 momentti laissa 527/2010 sekä 25 § laeissa

1087/2005 ja 1152/2005, sekä
lisätään 22 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 527/2010, uusi 4 momentti seuraavasti:

4 luku

Ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuus

16 §

Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus

Verohallinto lähettää verovelvolliselle,
jolle maksuunpannaan kiinteistöveroa, selvi-
tyksen kiinteistöverotuksen perusteena käyte-
tyistä kiinteistötiedoista. Verovelvollisen on
tarkistettava selvitykseen merkityt maapohjan
pinta-alaa, rakennusoikeutta, kaavatilannetta,
rantaoikeutta, käyttötarkoitusta sekä omistus-
ja hallintaoikeutta koskevat tiedot samoin
kuin rakennuksen jälleenhankinta-arvon las-
kennan perusteena käytetyt tiedot ja käyttö-
tarkoitus. Verovelvollisen on ilmoitettava
Verohallinnolle tiedoissa ilmenevät virheet.
Lisäksi on ilmoitettava selvitykseltä puuttu-
vat kiinteistöt ja rakennukset samoin kuin
perusparannukset ja huomattavat korjaustoi-
menpiteet sekä tieto rakennuksen purkami-
sesta tai käytöstä poistamisesta. Selvitys kiin-
teistötiedoista voidaan tarvittaessa lähettää
myös silloin, kun verovelvolliselle ei tule

määrättäväksi kiinteistö-veroa. Verohallinto
antaa tarkemmat määräykset tietojen anta-
mistavasta ja -ajasta sekä muusta menette-
lystä tietojen antamiseksi.

Jos verovelvollinen ei korjaa kiinteistöve-
rotuksen perusteena olevia tietoja, hänen kat-
sotaan antaneen tiedot kiinteistöverotusta
varten hänelle lähetetyn selvityksen mukai-
sena.

Verovelvollisen velvollisuudesta antaa tie-
toja kiinteistöverotuksen toimittamista varten
sovelletaan tämän lain lisäksi, mitä verovel-
vollisen ilmoittamisvelvollisuudesta verotus-
menettelystä annetun lain (1558/1995) 2 lu-
vussa säädetään.

22 §

Verotuksen toimittaminen

— — — — — — — — — — — — —
Verohallinto toimittaa kiinteistöverotuksen

Verohallinnon rekistereissä olevien, verovel-
vollisen antamien ja sivullisilta tiedonanto-
velvollisilta verotusmenettelystä annetun lain
3 luvun säännösten nojalla saatujen tietojen
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sekä asiassa saadun muun selvityksen perus-
teella.

Verovelvollisen kuulemiseen ja päätöksen
perustelemiseen sovelletaan, mitä niistä vero-
tusmenettelystä annetussa laissa säädetään.

25 §

Veronkorotus, verotuksen oikaisu ja seuran-
naismuutos

Veronkorotukseen, verotuksen oikaisuun
ja seurannaismuutokseen sovelletaan, mitä
verotusmenettelystä annetussa laissa niistä
säädetään. Veronkorotusta ei kuitenkaan
määrätä, jos verovelvollisen kiinteistövero-
tusta varten antamissa tiedoissa on virhe,
josta verovelvollisen ei voida kohtuudella
olettaa olleen tietoinen.

Veronkorotuksen ja verotuksen oikaisun
edellytyksiä arvioitaessa otetaan verovelvolli-
sen antamina tietoina huomioon 16 §:ssä tar-
koitettujen tietojen lisäksi ne tiedot ja asiakir-
jat, jotka verovelvollinen on antanut tulove-
rotuksensa toimittamista varten tai verotus-
menettelystä annetun lain nojalla varallisuu-
destaan.

Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahin-
goksi voidaan jättää toimittamatta, jos mää-
räämättä jäänyt vero on vähäinen, eikä vero-
tuksen tasapuolisuus tai muu syy edellytä
verotuksen oikaisemista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2012.

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
määrättäessä kiinteistöveroa vuodelta 2013.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

2 253/2012

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


