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Laki
varainsiirtoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 29 §:n 5 momentti ja 56 a §, sellaisina kuin

ne ovat, 29 §:n 5 momentti laissa 878/2017 ja 56 a § laissa 244/2008,
muutetaan 27 §:n 1 momentti, 28 ja 30 §, 31 §:n 1 momentti, 5 luvun otsikko, 33 §:n

1 ja 3 momentti, 35–37, 51 ja 56 §,
sellaisina kuin niistä ovat 28 ja 30 § osaksi laissa 526/2010, 31 §:n 1 momentti ja 35 §

laissa 526/2010, 33 §:n 1 ja 3 momentti sekä 56 § laissa 785/2016, ja
lisätään lakiin uusi 31 a, 36 a, 36 b, 52 a ja 56 c § seuraavasti:

4 luku

Veron maksaminen ja viranomaiselle annettavat selvitykset

27 §

Veron maksaminen

Vero on maksettava oma-aloitteisesti.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

28 §

Viivästyskorko

Maksamatta jätetylle verolle perittävästä viivästyskorosta säädetään veronkantolaissa
(11/2018) sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995).

30 §

Veroilmoitus

Verovelvollisen on veron suorittamiselle säädetyssä määräajassa ilmoitettava kiinteis-
tön ja arvopaperin luovutuksesta Verohallinnolle luovutuksen kohde, osapuolet, kauppa-
hinta, luovutuksesta suoritettavan veron määrä ja muut Verohallinnon määräämät tiedot.

Edellä 16 §:n 2 momentissa ja 22 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa ilmoituksen antaa ve-
ron perimiseen velvollinen siten kuin 31 §:ssä säädetään.

Edellä 21 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa ilmoituksen antaa kiin-
teistönvälittäjä.

Tiedot on annettava Verohallinnon vahvistamalla veroilmoituksella tai muulla Vero-
hallinnon määräämällä tavalla. Yhteisön ja yhteisetuuden, kiinteistönvälittäjän ja arvopa-
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perikauppiaan on annettava tiedot sähköisesti. Verohallinto voi erityisestä syystä hyväk-
syä tietojen antamisen paperisena.

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset tietojen antamisajankohdasta ja -tavasta sekä
muusta menettelystä ilmoitusten antamiseksi.

31 §

Veron perimiseen velvollisen tilitys- ja ilmoittamisvelvollisuus

Arvopaperikauppiaan on maksettava Verohallinnolle kalenterikuukautena perimänsä
vero kalenterikuukautta seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä sekä annettava
30 §:ssä tarkoitettu ilmoitus.

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

31 a §

Veroilmoituksessa olevan virheen korjaaminen

Verovelvollisen ja muun 30 §:ssä tarkoitetun ilmoittamisvelvollisen on korjattava ve-
roilmoituksessa oleva virhe antamalla kyseisestä luovutuksesta oikaisuilmoitus, ellei jäl-
jempänä toisin säädetä. Verovelvollisen ja muun 30 §:ssä tarkoitetun ilmoittamisvelvolli-
sen on korjattava veroilmoituksessa oleva virhe kolmen vuoden kuluessa verovuoden
päättymistä seuraavan vuoden alusta.

5 luku

Valvonta sekä veron määrääminen ja päätöksen oikaisu

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 voidaan määrätä veronkorotus. Veronkorotus voidaan määrätä,
vaikka samassa yhteydessä ei määrätä veroa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Verohallinnon määräämä vero, viivästyskorotus, veronkorotus ja myöhästymismaksu

on maksettava viimeistään päätöksessä mainittuna eräpäivänä. Valtiovarainministeriön
asetuksella säädetään tarkemmin eräpäivän määräytymisestä.

35 §

Veron määrääminen arvioimalla

Jos verovelvollinen tai verosta vastuussa oleva on laiminlyönyt veron ilmoittamisen ko-
konaan tai on ilmoittanut sitä ilmeisesti liian vähän eikä ole kehotuksesta huolimatta an-
tanut veron määräämistä varten tarvittavia tietoja, Verohallinto määrää maksettavan veron
määrän arvioimalla.

Verohallinnon lähettämä kehotus sisältää arvion 1 momentissa tarkoitetun veron mää-
rästä. Veron määrää arvioitaessa otetaan huomioon käytettävissä olevat tiedot kyseessä
olevasta luovutuksesta.
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36 §

Veronkorotus

Verohallinto määrää verovelvolliselle tai verosta vastuussa olevalle veronkorotuksen,
jos veroilmoitus tai muu ilmoitus taikka muu säädetty tieto, asiakirja tai selvitys on annet-
tu puutteellisena tai virheellisenä taikka on jätetty kokonaan antamatta.

Veronkorotusta ei kuitenkaan määrätä sen johdosta, että veroilmoituksessa tai muussa
ilmoituksessa on jätetty ilmoittamatta verotuksessa verovelvollisen hyväksi vaikuttava
tieto, ellei kyse ole 36 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta tilanteesta.

Veronkorotus jätetään määräämättä, jos laiminlyönti on vähäinen tai laiminlyönnille on
pätevä syy tai jos veronkorotuksen määrääminen olisi 36 a §:n 4 momentissa tarkoitetussa
tilanteessa olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta.

Veronkorotus voidaan määrätä vain sille tämän lain mukaan verosta vastuussa olevalle,
jonka laiminlyönnistä asiassa ilmenevät olosuhteet huomioon ottaen on kysymys.

36 a §

Veronkorotuksen määrä

Veronkorotus on 10 prosenttia lisääntyneen veron määrästä.
Veronkorotus on kuitenkin vähintään 15 prosenttia ja enintään 50 prosenttia lisäänty-

neen veron määrästä, jos:
1) 36 §:ssä tarkoitettu laiminlyönti on toistuvaa; tai
2) verovelvollisen tai verosta vastuussa olevan toimet osoittavat ilmeistä piittaamatto-

muutta verotusta koskevista velvoitteista.
Arvioverotuksessa veronkorotus on 25 prosenttia lisääntyneen veron määrästä.
Jos kyse on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 6 §:ssä tarkoite-

tulla tavalla tulkinnanvaraisesta tai epäselvästä asiasta tai 1 momentin mukainen veronko-
rotus on muusta erityisestä syystä kohtuuton, veronkorotus on 5 prosenttia lisääntyneen
veron määrästä.

Veronkorotus on 2 prosenttia lisääntyneen veron määrästä, jos verovelvollinen tai ve-
rosta vastuussa oleva oma-aloitteisesti vaatii virheen korjaamista myöhemmin kuin 60
päivän kuluttua veroilmoituksen antamiselle säädetystä määräpäivästä ja on täyttänyt sel-
vittämisvelvollisuutensa.

Luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle määrättävä veronkorotus on kuitenkin vähin-
tään 75 euroa ja muulle verovelvolliselle tai verosta vastuussa olevalle vähintään 150 eu-
roa.

36 b §

Myöhästymismaksu

Verohallinto määrää verovelvolliselle tai verosta vastuussa olevalle veronkorotuksen
sijasta myöhästymismaksun, jos verovelvollinen tai verosta vastuussa oleva antaa veroil-
moituksen tai korjaa oma-aloitteisesti muun 36 §:ssä tarkoitetun laiminlyönnin 60 päivän
kuluessa veroilmoituksen antamiselle säädetystä määräpäivästä.

Myöhästymismaksua ei kuitenkaan määrätä sen johdosta, että veroilmoituksessa tai
muussa ilmoituksessa on jätetty ilmoittamatta verotuksessa verovelvollisen hyväksi vai-
kuttava tieto, ellei kyse ole 36 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta tilanteesta.

Luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle määrättävä myöhästymismaksu on 50 euroa
veroilmoitukselta ja muulle verovelvolliselle tai verosta vastuussa olevalle 100 euroa ve-
roilmoitukselta.

Verovelvolliselle tai verosta vastuussa olevalle on varattava tilaisuus selvityksen anta-
miseen ennen myöhästymismaksun määräämistä, jos se on erityisestä syystä tarpeen.
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Myöhästymismaksu jätetään määräämättä, jos veroilmoituksen antaminen on viivästy-
nyt verovelvollisesta riippumattomasta syystä, laiminlyönti on vähäinen tai laiminlyönnil-
le on pätevä syy tai muu erityinen syy.

37 §

Veron kiertäminen

Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen sisältö tai muoto, joka
ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, tai jos on ryhdytty muuhun toimenpi-
teeseen ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että verosta vapauduttaisiin, on vero määrättävä
maksettavaksi asian varsinaisen luonteen tai tarkoituksen mukaisesti.

Jos on ilmeistä, että veroa määrättäessä olisi meneteltävä 1 momentissa tarkoitetulla ta-
valla, veroa määrättäessä on huolellisesti tutkittava kaikki ne seikat, jotka voivat vaikuttaa
asian arvostelemiseen, sekä annettava verovelvolliselle tai verosta vastuussa olevalle tilai-
suus esittää selvitys havaituista seikoista. Ellei verovelvollinen tai verosta vastuussa ole-
van tällöin esitä selvitystä siitä, että olosuhteelle tai toimenpiteelle annettu sisältö tai muo-
to vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta tai ettei toimenpiteeseen ole ryhdytty
ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta vapauduttaisiin, veroa määrät-
täessä on meneteltävä 1 momentissa säädetyllä tavalla.

51 §

Palautettavalle määrälle maksettava korko

Jos veroa palautetaan hakemuksen, veron määräämisen, päätöksen oikaisun tai muutok-
senhaun johdosta, palautettavalle verolle maksetaan veronkantolaissa säädetty hyvitys-
korko veron maksupäivää seuraavasta päivästä siihen päivään, jona palautettava määrä
veloitetaan Verohallinnon tililtä tai käytetään veron suoritukseksi.

52 a §

Muutosten toteuttaminen

Muutoksenhakuviranomaisen tai Verohallinnon päätöksen perusteella uudelleen käsi-
teltävä asia, seurannaismuutos ja muutoksenhaun johdosta tehtävät muut muutokset vero-
tukseen toteutetaan noudattaen mitä veron määräämisestä ja oikaisusta säädetään 33 ja
33 a §:ssä sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 74 §:ssä.

56 §

Veronkantolain säännösten soveltaminen

Veron palauttamisessa sekä Verohallinnolle maksettavan veron kannossa, perinnässä ja
tilittämisessä noudatetaan veronkantolain säännöksiä, jollei tässä laissa tai sen nojalla toi-
sin säädetä.

56 c §

Muun lain soveltaminen

Jos tässä laissa ei toisin säädetä, sovelletaan, mitä oma-aloitteisten verojen verotusme-
nettelystä annetun lain 5–9, 19–21, 24, 30, 31, 52 ja 55 §:ssä, 56 §:n 1–3 momentissa sekä
57, 77 ja 79–81 §:ssä säädetään. Mitä mainituissa säännöksissä verovelvollisesta sääde-
tään, sovelletaan myös tässä laissa tarkoitettuun verosta vastuussa olevaan.

————
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen tapahtu-

viin luovutuksiin ja niiden verotusta koskevaan muutoksenhakuun. Ennen lain voimaan-
tulopäivää tapahtuviin luovutuksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä.

Lain voimaantuloa edeltävältä ajalta maksamatta jätetylle verolle perittävä viivästys-
korko lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden oma-aloitteisesti maksettavaa ve-
ronlisäystä koskevien säännösten mukaisesti.

Lain voimaantuloa edeltävältä ajalta palautukselle maksettavaan hyvityskorkoon sovel-
letaan lain voimaan tullessa voimassa olleita palautuskorkoa koskevia säännöksiä.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Petteri Orpo
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