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Laki
kiinteistöverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kiinteistöverolain (654/1992) 16 §, 22 §:n 2 ja 4 momentti, 24 §:n 1 mo-

mentti, 25 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 28 ja 29 a §,
sellaisina kuin ne ovat, 16 §, 22 §:n 4 momentti sekä 25 §:n otsikko ja 1 momentti laissa

253/2012, 22 §:n 2 momentti laissa 527/2010, 24 §:n 1 momentti laissa 1087/2005, 28 §
laissa 786/2016 ja 29 a § laissa 1560/1995, sekä

lisätään lakiin uusi 16 a ja 22 a § seuraavasti:

16 §

Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus

Verohallinto lähettää verovelvolliselle, jolle määrätään kiinteistöveroa, selvityksen
kiinteistöverotuksen perusteena käytetyistä kiinteistötiedoista. Verovelvollisen on tarkis-
tettava selvitykseen merkityt maapohjan pinta-alaa, rakennusoikeutta, kaavatilannetta,
rantaoikeutta, käyttötarkoitusta sekä omistus- ja hallintaoikeutta koskevat tiedot samoin
kuin rakennuksen jälleenhankinta-arvon laskennan perusteena käytetyt tiedot ja käyttötar-
koitus. Verovelvollisen on ilmoitettava Verohallinnolle tiedoissa ilmenevät virheet. Li-
säksi on ilmoitettava selvitykseltä puuttuvat kiinteistöt ja rakennukset samoin kuin perus-
parannukset ja huomattavat korjaustoimenpiteet sekä tieto rakennuksen purkamisesta tai
käytöstä poistamisesta. Selvitys kiinteistötiedoista voidaan tarvittaessa lähettää myös sil-
loin, kun verovelvolliselle ei tule määrättäväksi kiinteistöveroa. Verohallinnon on varat-
tava verovelvolliselle kohtuullinen aika selvityksen täydentämiseen ja korjaamiseen.

Tiedot katsotaan annetuksi, kun ne ovat saapuneet Verohallinnolle. Sähköisesti annet-
tujen tietojen saapumisajankohdasta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetun lain (13/2003) 10 §:ssä ja paperilla annettujen tietojen saapumisajankoh-
dasta hallintolain (434/2003) 18 §:ssä. Verohallinto antaa tarkemmat määräykset tietojen
antamistavasta ja -ajasta sekä muusta menettelystä tietojen antamiseksi.

Jos verovelvollinen ei korjaa kiinteistöverotuksen perusteena olevia tietoja, hänen kat-
sotaan antaneen tiedot kiinteistöverotusta varten hänelle lähetetyn selvityksen mukaisena.

Verovelvollisen velvollisuuteen antaa tietoja kiinteistöverotuksen toimittamista varten
sovelletaan tämän lain lisäksi, mitä verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuudesta verotus-
menettelystä annetun lain (1558/1995) 2 luvussa säädetään.

16 a §

Yhteisön ja yhteisetuuden kiinteistötietojen antaminen

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava 16 §:ssä tarkoitetut tiedot sähköisesti.
Verohallinto voi erityisestä syystä hyväksyä tietojen antamisen paperisena.
HE 97/2017
VaVM 26/2017
EV 182/2017
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22 §

Verotuksen toimittaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kiinteistöveroa ei määrätä, jos verovelvollisen veron määrä on pienempi kuin 10 euroa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Verotuksessa noudatettaviin yleisiin periaatteisiin, asioiden yhdessä käsittelemiseen,

kuulemiseen ja päätöksen perustelemiseen sovelletaan, mitä niistä verotusmenettelystä
annetussa laissa säädetään.

22 a §

Verotuksen päättymisen ajankohta

Verovelvollisen kiinteistöverotus päättyy verotuspäätökseen merkittynä päivänä.
Jos verovelvollinen täydentää tai korjaa kiinteistötietoja ennen verotuksen päättymistä,

verotus päättyy uuteen verotuspäätökseen merkittynä päivänä.
Verohallinto voi verotuksen päättymispäivän estämättä jatkaa verovelvollisen verotus-

ta, jos valvontatoimi on keskeneräinen. Verohallinnon on lähetettävä verovelvolliselle il-
moitus verotuksen jatkamisesta ennen verotuksen päättymistä. Verotus päättyy tällöin uu-
teen verotuspäätökseen merkittynä päivänä.

Verotus voi päättyä verovalvontaan liittyvistä syistä verovelvollisilla eri aikaan.
Kiinteistöverotus päättyy viimeistään verovuoden lokakuun lopussa.

24 §

Verotuspäätös

Verovelvolliselle, jolle on maksuunpantu kiinteistöveroa, on lähetettävä verotuspäätös
ja muutoksenhakuohje.

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

25 §

Myöhästymismaksu, veronkorotus, täydentävä verotuspäätös, verotuksen oikaisu ja 
seurannaismuutos

Myöhästymismaksuun, veronkorotukseen, täydentävään verotuspäätökseen, verotuk-
sen oikaisuun ja seurannaismuutokseen sovelletaan, mitä verotusmenettelystä annetussa
laissa niistä säädetään. Myöhästymismaksua ja veronkorotusta ei kuitenkaan määrätä, jos
verovelvollisen kiinteistöverotusta varten antamissa tiedoissa on virhe, josta verovelvolli-
sen ei voida kohtuudella olettaa olleen tietoinen. Myöhästymismaksu tilitetään kunnille
samassa suhteessa kuin verovelvolliselle määrättävä kiinteistövero.

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

28 §

Veronkanto

Kiinteistöveron kantoon, perintään ja palauttamiseen sovelletaan veronkantolakia
(11/2018).
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29 a §

Palautettavalle määrälle maksettava korko

Jos veroa palautetaan verotuksen oikaisun tai muutoksenhaun johdosta, palautettavalle
verolle maksetaan veronkantolaissa säädetty hyvityskorko veron maksupäivää seuraavas-
ta päivästä siihen päivään, jona palautettava määrä veloitetaan Verohallinnon tililtä tai
käytetään veron suoritukseksi.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa

ja sitä koskevassa muutoksenhaussa.
Verovuodelta 2019 ja sitä aikaisemmilta verovuosilta toimitettavassa verotuksessa ja

sitä koskevassa muutoksenhaussa sovelletaan verotusmenettelystä annetun lain säännök-
siä sellaisina kuin ne ovat voimassa 30 päivänä huhtikuuta 2018.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Petteri Orpo
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