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varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan varainsiirtoverolain (931/1996) 14 §, sellaisena kuin se on laeissa 52/2000,

1436/2009 ja 611/2010, seuraavasti:

14 §

Eräät maatalouselinkeinolainsäädännön
mukaiset luovutukset

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

tuu maatilatalouden kehittämisrahastosta an-
netun lain (657/1966) tai kolttalain
(253/1995) nojalla porotalouden ja luontais-
elinkeinojen rakennetuista annetun lain
(986/2011) tai kolttalain mukaisiin tarkoituk-
siin;

2) luovutuksensaajalle on myönnetty kiin-
teistön tai sen osan hankkimista varten 1 koh-
dassa tarkoitetun lain mukainen valtionlaina
tai korkotukilaina taikka vastaavaan tarkoi-
tukseen korkotukilaina maatalouden rakenne-
tuista annetun lain (1476/2007) 6 §:ssä tar-
koitetun tuen yhteydessä;

3) luovutuksensaajan vastattavaksi on siir-
retty 2 kohdassa tarkoitettu laina tai 1 tai 2
kohdassa tarkoitettua lainsäädäntöä vastaavan
aikaisemman lainsäädännön mukainen laina,
edellyttäen, että luovutuksensaajalle olisi

voitu myöntää laina 1 tai 2 kohdassa tarkoite-
tun lainsäädännön mukaan.

Verovapauden edellytyksenä on elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen an-
tama todistus siitä, että luovutus tapahtuu tai
on tapahtunut 1 momentin 1 kohdassa mainit-
tuun tarkoitukseen tai että luovutuksensaa-
jalle on myönnetty 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettu laina taikka että hänen vastatta-
vakseen on siirretty 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitettu laina.

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn
kiinteistön tai sen osan hankintaan sovelle-
taan lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Veroa ei ole kuitenkaan suoritettava sil-
loin, kun luovutus on tehty porotalouden ja
luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun
lain (986/2011) voimaantulon jälkeen, mutta
ennen tämän lain voimaantuloa, jos luovutuk-
sensaajalle on myönnetty kiinteistön tai sen
osan hankintaa varten mainitun lain mukai-
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nen laina ja laina olisi voitu myöntää myös
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoi-
tuslain (45/2000) nojalla.

Tämän lain voimaantulopäivänä tai sen jäl-
keen tehty kiinteistön tai sen osan luovutus

on verosta vapaa myös, kun luovutuksensaa-
jalle on kiinteistön tai sen osan hankintaa
varten ennen lain voimaatuloa myönnetty po-
rotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus-
lain mukainen laina.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

2 1000/2011

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


