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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi varainsiirtoverolain 
64 §:n ja verohallintolain 14 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverola
kia muutettavaksi siten, että varainsiirtove
roa koskevien tietojen ja asiakirjojen salassa
pitoon ja luovuttamiseen sekä salassapito
velvollisuuden rikkomiseen sovellettaisiin 
vuonna 1997 leimaverolain säännöksiä salas
sapitovelvollisuudesta ja sen rikkomisesta 

säädetyistä rangaistuksista. V erohallintola
kia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tie
tojen oma-aloitteista luovuttamisoikeutta 
koskevan voimaantulosäännöksen sovelta
misaikaa jatkettaisiin vuoden 1997 loppuun. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Hallituksen esitys varainsiirtoihin kohdis
tuvan leimaverotuksen uudistamista koske
vaksi lainsäädännöksi (HE 121/1996 vp) 
annettiin eduskunnalle syyskuussa 1996. 
Eduskunta on hyväksynyt esitykseen sisälty
neet ehdotukset varainsiirtoverolaiksi sekä 
laeiksi leimaverolain, maakaaren ja rikoslain 
29 luvun 4 §:n muuttamisesta 13 päivänä 
marraskuuta 1996. Lait on vahvistettu 29 
päivänä marraskuuta 1996 ja ne tulevat voi
maan vuoden 1997 alusta. 

V arainsiirtoverolailla korvattiin leimavero
lain ( 662/1943) lainhuudatusleimaveroa, 
vuokraoikeuden siirtoleimaveroa ja osakkei
den siirtoleimaveroa koskevat säännökset. 
Muilta osin leimaverolaki jäi voimaan. Va
rainsiirtoverolaki sisältää aineellisten sään
nösten lisäksi verotusmenettelyä, veroval
vontaa, veron palauttamista ja muutoksenha
kua koskevat sekä muut verolakeihin yleensä 
sisältyvät tarpeelliset säännökset. Lakiin ei 
kuitenkaan otettu säännöksiä salassapidosta 
eikä salassapitovelvollisuuden rikkomisesta, 
koska näistä asioista on ollut tarkoitus säätää 
erillisessä verotustietojen julkisuutta koske
vassa laissa, jolla korvattaisiin verolakeihin 
sisältyvät asianomaiset säännökset. 
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Verotustietojen julkisuutta koskevalla lailla 
on ollut tarkoitus korvata myös 1 päivänä 
tammikuuta 1996 voimaan tulleen verohal
lintolain (1557/1995) säännökset verovi
ranomaisten oma-aloitteisesta tietojen luo
vuttamisoikeudesta. Tämän vuoksi verohal
lintolain 14 §:n 4 momenttiin sisältyvän voi
maantulosäännöksen mukaan vanhan vero
hallintolain (188/1991) 5 a §:n säännöksiä 
oikeudesta tietojen oma-aloitteiseen luovutta
miseen sovelletaan enintään vuoden 1996 
loppuun asti. 

Hallituksen esitystä verotustietojen ja asia
kirjojen julkisuutta koskevaksi lainsäädän
nöksi valmistellaan valtiovarainministeriössä. 
Esitys liittyy oikeusministeriössä valmistelta
vana olevaan viranomaisten toiminnan julki
suutta ja salassapitoa koskevan lainsäädän
nön uudistamiseen. 

Julkisuuslainsäädännön uudistamista kos
kevaa esitystä ei ole toistaiseksi annettu 
eduskunnan käsiteltäväksi. V arainsiirtovero
tuksessa salassapitoa koskevat säännökset 
tulevat tarpeellisiksi viimeistään vuoden 
1997 helmikuun puolivälissä, jolloin uuden 
lain mukaan verotettavia luovutuksia koske
via tietoja ja asiakirjoja viimeistään alkaa 
kertyä lääninverovirastoihin. Myös verohal
lintolain tietojen luovuttamisoikeutta koske-
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vien säännösten soveltamisaikaa on tarpeen 
jatkaa. 

Edellä esitetyistä syistä ehdotetaan varain
siirtoverolain siirtymäsäännöksiin lisättäväksi 
säännös, jonka mukaan vuonna 1997 varain
siirtoverotuksessa sovellettaisiin leimavero
lain 100 c, 100 d, 101 a ja 101 b §:n sään
nöksiä salassapitovelvollisuudesta ja sen rik
komisesta säädetyistä rangaistuksista. V ero
hallintolain 14 §:n 4 momenttia muutettai
siin siten, että vanhan verohallintolain 
5 a §:n säännösten soveltamisaikaa jatkettai
siin vuoden 1997 loppuun. 

Vastaavaa sääntelyä on ehdotettu myös 
uuteen ennakkoperintälakiin ja verotusme
nettelylakiin (155811995) hallituksen esityk
sessä ennakkoperintälaiksi sekä eräiksi sii
hen liittyviksi laeiksi (HE 20211996 vp). 
Myös verotusmenettely- ja ennakkoperintä
uudistuksissa on lähtökohtana tältä osin ol
lut, että julkisuuslainsäädännön uudistamisen 
johdosta lakeihin ei sisältyisi julkisuus- ja 
salassapitosäännöksiä. Ennen julkisuuslain
säädännön voimaantuloa ennakkoperintälain 
ja verotusmenettelylain mukaan vuonna 
1997 sovellettaisiin kumottujen lakien van
hoja säännöksiä. 

2. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä hallin
nollisia vaikutuksia. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä. 

4. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

Jos voimaantulo siirtyy vuoden 1997 puo
lelle, ennen varainsiirtoverolain muuttami
sesta annetun lain voimaantuloa varainsiirto
verotuksessa sovellettaisiin yleisten asiakir
jain julkisuudesta annettua lakia (83/1951) ja 
sen nojalla annettua asetusta sisältävä eräitä 
poikkeuksia yleisten asiakirjain julkisuudesta 
(650/1951). Asetuksen 1 §:n 1 momentin 9 
kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asia
kirjat, jotka sisältävät tulli-, tarkastus- ja 
muiden viranomaisten virkatoiminnassaan 
hankkimia tai saamia tietoja ja selvityksiä 
yksityisestä liike- ja teollisuustoiminnasta, 
elinkeinon ja ammatin harjoittamisesta taik
ka yksityisen taloudellisesta asemasta, mikäli 
se, jota asiakirja koskee, ei anna suostumus
taan sen tiedoksi antamiseen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 

1. Laki 
varainsiirtoverolain 64 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 29 päivänä marraskuuta 1996 annetun varainsiirtoverolain ( /1996) 64 §:ään 

uusi 4 momentti seuraavasti: 

64 § 
V eron maksaminen ja menettely 

V arainsiirtoveroa koskevien tietojen ja 
asiakirjojen salassapitoon ja luovuttamiseen 
sekä salassapitovelvollisuuden rikkomiseen 

sovelletaan vuoden 1997 loppuun leima
verolain 100 c, 100 d, 101 a ja 101 b §:n 
säännöksiä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
ta 199 . 

kuu-
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2. Laki 
verohallintolain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (155711995) 14 §:n 4 mo

mentti seuraavasti: 

14 § 

Voimaantulo 

5 a §:n säännöksiä oikeudesta tietojen oma
aloitteiseen luovuttamiseen sovelletaan kui
tenkin vuoden 1997 loppuun. 

Tällä lailla kumotun verohallintolain Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 199. 

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri A lja A lho 
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Liite 

2. Laki 
verohallintolain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (1557/1995) 14 §:n 4 mo

mentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

14 § 

Voimaantulo 

Tällä lailla kumotun verohallintolain 
5 a §:n säännöksiä oikeudesta tietojen oma
aloitteiseen luovuttamiseen sovelletaan kui
tenkin enintään vuoden 1996 loppuun. 

Tällä lailla kumotun verohallintolain 
5 a §:n säännöksiä oikeudesta tietojen oma
aloitteiseen luovuttamiseen sovelletaan kui
tenkin vuoden 1997 loppuun. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 199. 


