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Laki
varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään varainsiirtoverolakiin (931/1996) väliaikaisesti uusi 43 c § seuraavasti:

43 c §

Määräaikainen verovapaus eräissä koulutuksen rakennejärjestelyissä

Verohallinto palauttaa suoritetun veron hakemuksesta, jos kunta, kuntayhtymä, yksityi-
nen yhteisö tai säätiö vuosina 2018–2022 luovuttaa yksityiselle osakeyhtiölle sen osakkei-
ta vastaan omistamansa kiinteistön, joka on pääasiassa luovuttajan harjoittaman ammatti-
korkeakoululaissa (932/2014) säädetyn toimiluvan tai ammatillisesta koulutuksesta anne-
tussa laissa (531/2017) säädetyn järjestämisluvan mukaisen toiminnan käytössä.

Veron palauttamisen edellytyksenä on, että luovutettua kiinteistöä käytetään pääasiassa
vastaanottavan yhtiön tai sen omistajan harjoittaman 1 momentissa tarkoitetun toimiluvan
tai järjestämisluvan mukaiseen toimintaan. Lisäksi edellytyksenä on, että kiinteistössä jär-
jestettävän toiminnan kustannukset rahoitetaan pääosin opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain (1705/2009) 9 §:n mukaisesti myönnettävällä rahoituksella tai että
ammattikorkeakoulu käyttää tiloja pääasiassa ammattikorkeakoululain 4 §:ssä tarkoitettu-
jen julkisesti rahoitettujen tehtäviensä täyttämiseen.

Verovapaus koskee vastaavasti kunnan, kuntayhtymän, yksityisen yhteisön tai säätiön
omistaman kiinteistön omistamista ja hallintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden luovutusta
vastaanottavalle yhtiölle, jos kiinteistö on pääasiassa 1 momentissa tarkoitetussa käytössä
tai osakkeet oikeuttavat 1 momentissa tarkoitetussa käytössä olevan huoneiston hallin-
taan.

Hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä vuoden kuluessa veron suorittamisesta. Ha-
kemukseen on liitettävä selvitys kiinteistön käytöstä ennen luovutusta ja sen jälkeen. Ha-
kemukseen on liitettävä opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto verovapauden edellytys-
ten täyttymisestä.

Jos hakemus on tehty ja verovapaan luovutuksen edellytysten täyttymisestä on esitetty
selvitys ennen veron suorittamista, Verohallinto voi päättää, että veroa ei ole suoritettava.

Palautettu tai suorittamatta jäänyt vero on suoritettava, jos kiinteistön tai huoneiston
käyttötarkoitus muuttuu ennen kuin viisi vuotta on kulunut luovutuksesta tai jos kiinteistö
taikka kiinteistön tai huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet mainitun ajan kuluessa
luovutetaan edelleen muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle taholle 2 momentissa tarkoi-
tettuun käyttöön. Vero on suoritettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua luovutuk-
sesta tai siitä ajankohdasta, jona kiinteistön tai huoneiston käyttötarkoitus on muuttunut.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja se on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2022.

Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen tehdyn sopimuksen perus-
teella tapahtuvaan luovutukseen.
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