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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistövero-
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiin-
teistöverolain ilmoittamismenettelyä ja vero-
tuksen toimittamista koskevia säännöksiä. 

Lakiin lisättäisiin säännökset verovelvolli-
sen velvollisuudesta tarkistaa ja korjata kiin-
teistöverotuksen perusteena käytettävät tie-
dot. Verohallinto lähettäisi vuosittain ennen 
kiinteistöveron määräämistä verovelvolliselle 
selvityksen kiinteistöveron määräämisen pe-
rusteena käytettävistä Verohallinnon rekiste-
rissä olevista tiedoista. Verovelvollisen olisi 
tarkistettava tietojen oikeellisuus. Verovel-
vollisen katsottaisiin antaneet tiedot saaman-
sa selvityksen mukaisena siltä osin kuin hän 
ei korjaisi virheitä ja puutteita. 

Verohallinto toimittaisi kiinteistöverotuk-
sen Verohallinnon rekistereissä olevien, ve-
rovelvollisen antamien ja sivullisilta tiedon-

antovelvollisilta saatujen tietojen sekä asiassa 
saadun muun selvityksen perusteella. 

Ilmoittamismenettelyn uudistuessa luovut-
taisiin nykyisestä erillisestä verovelvollisen 
kuulemismenettelystä, jota noudatetaan sil-
loin, kun tiedot on saatu muilta kuin verovel-
volliselta itseltään. 

Lakiin lisättäisiin säännökset verotuksen 
oikaisun toimittamatta jättämisestä ja veron-
korotuksen määräämättä jättämisestä. Vero-
hallinnolle säädettäisiin valtuus antaa tar-
kempia määräyksiä tietojen antamistavasta ja 
-ajasta sekä muusta menettelystä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ke-
väällä 2012. Lakia sovellettaisiin ensimmäi-
sen kerran määrättäessä kiinteistöveroa vuo-
delta 2013. 
 

————— 
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PERUSTELUT 

1  Nykyti la  

Kiinteistönomistajan on verotusmenettelys-
tä annetun lain (1558/1995) ja ilmoittamis-
velvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun 
Verohallinnon päätöksen (1238/2010) 16 §:n 
nojalla ilmoitettava veroilmoituksessaan 
omistamansa kiinteistöt ja muut varat, jotka 
kiinteistöverolain (654/1992) 2 §:ssä rinnas-
tetaan kiinteistöön. Lisäksi verovelvollisen 
on annettava erikseen kiinteistöselvitys, jos 
kiinteistön tiedot ovat verovuoden aikana 
muuttuneet rakentamisen, maankäytön muut-
tumisen, perusparannuksen, huomattavien 
korjaustoimenpiteiden tai muun tällaisen 
syyn vuoksi taikka kiinteistö on hankittu ve-
rovuoden aikana. Kiinteistöselvityksen voi 
antaa erikseen tai viimeistään kyseistä vuotta 
koskevan tuloverotusta varten annettavan ve-
roilmoituksen yhteydessä. Kiinteistöstä ei 
anneta erillistä veroilmoitusta. 

Säännönmukaisen ilmoittamisvelvollisuu-
den lisäksi verovelvollisen on kehotuksesta 
annettava veroviranomaiselle ne tiedot ja 
selvitykset, jotka saattavat olla tarpeen kiin-
teistöverotuksen toimittamista tai muutok-
senhakua varten. 

Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnin 
perusteella verovelvolliselle voidaan määrätä 
veronkorotus kiinteistöverolain 25 §:n nojal-
la. Lainkohdan mukaan veronkorotuksen 
edellytyksiä arvioitaessa otetaan verovelvol-
lisen antamina tietoina huomioon kehotuk-
sesta annettujen tietojen lisäksi ne tiedot ja 
asiakirjat, jotka verovelvollinen on antanut 
tuloverotuksen toimittamista varten tai jotka 
tämä on verotusmenettelystä annetun lain no-
jalla antanut varallisuudestaan. Veronkorotus 
voidaan määrätä myös, jos verovelvollinen 
on laiminlyönyt selvityksen antamisen esi-
merkiksi perusparannuksesta ja huomattavis-
ta korjaustoimenpiteistä. 

Verohallinto saa kiinteistöjä koskevia tieto-
ja verovelvollisten itsensä lisäksi sivullisilta 
tiedonantovelvollisilta verotusmenettelystä 
annetun lain 3 luvun säännösten nojalla. Si-
vullisen tiedonantovelvollisuuden nojalla Ve-
rohallinto saa kiinteistöjä koskevista muutok-
sista tiedon sähköisesti muun muassa maan-

mittauslaitoksen hallinnoimasta kiinteistötie-
tojärjestelmästä ja kiinteistöjen kauppahinta-
rekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen yl-
läpitämästä rakennus- ja huoneistorekisteris-
tä. 

Lisäksi kunnat toimittavat Verohallinnolle 
tietoja hallussaan olevista kiinteistö-, raken-
nus- ja kaavoitustiedoista. 

Sähköisesti saapuvat kiinteistötiedot ilmoi-
tetaan Verohallinnolle kuukausittain. Niistä 
vain pieni osa siirtyy suoraan Verohallinnon 
kiinteistötietokantaan. Pääsääntöisesti tiedot 
päivitetään manuaalisesti verotoimistoissa. 
Tiedot tutkitaan ja verovelvollista kuullaan 
yleensä jo silloin, kun tiedot saadaan sivulli-
silta tiedonantovelvollisilta, jotta tiedot ovat 
riittävän ajoissa käytettävissä kiinteistövero-
tusta ja esitäytettyä veroilmoitusta varten. 

Maksuunpannusta kiinteistöverosta lähete-
tään verovelvolliselle verotuspäätös, johon  
merkitään muun muassa kiinteistöt, joista ve-
rovelvollisen on suoritettava veroa, kiinteis-
töjen arvot sekä veron määrä. Päätöksen liit-
teenä lähetetään myös erillinen selvitys, jo-
hon on merkitty kiinteistöveron perusteena 
käytetyt kiinteistön ja rakennuksen verotus-
arvon laskentaperusteet. Selvitykseen on 
merkitty muun muassa tontin ja rakennuksen 
pinta-alat, rakennuksen valmistumisvuosi, 
jälleenhankinta-arvo ja ikäalennukset sekä 
verotuksen perusteena käytetyt raha-arvot ja 
niiden perusteella lasketut verotusarvot. 

Verotuspäätös ja selvitys lähetetään vero-
velvolliselle ennen kiinteistöverotuksen päät-
tymistä, jolloin verovelvollisella on mahdol-
lisuus vapaamuotoisesti pyytää selvän vir-
heen korjaamista. Velvollisuutta ilmoittaa 
esimerkiksi itselleen epäedullisesta seikasta 
verovelvollisella ei kuitenkaan ole. 

Jos kiinteistöveron määrää on muutettu ve-
rovelvollisen korjauspyynnön johdosta, hä-
nelle lähetetään uusi, korjattu verotuspäätös. 
Korjattu verotuspäätös lähetetään myös ve-
roviranomaisen muutettua verotusta oma-
aloitteisesti ennen verotuksen päättymistä. 
Varsinaisia kiinteistöverotuspäätöksiä lähe-
tettiin vuonna 2010 noin 1,9 miljoonalle ve-
rovelvolliselle ja korjattuja verotuspäätöksiä 
noin 50 000 kappaletta. 
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2  Nykyti lan arvioint i   

Kiinteistöverolaissa ei ole säännöksiä, joi-
den nojalla verovelvollinen olisi velvollinen 
tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan hä-
nelle lähetetyssä selvityksessä olevat kiinteis-
töverotuksen perusteena käytettävät tiedot. 
Velvoittavien säännösten puuttuessa voidaan 
olettaa, että esimerkiksi veron määrää lisää-
vistä seikoista ei ilmoiteta niin kattavasti 
kuin olisi aihetta. 

Verotusmenettelyä on viime vuosina joh-
donmukaisesti kehitetty hyödyntämällä au-
tomaattisen tietojenkäsittelyn tarjoamia mah-
dollisuuksia siten, että verovelvollisen tehtä-
väksi jää Verohallinnon hankkimien ja käsit-
telemien tietojen oikeellisuuden tarkistami-
nen. Tuloverotuksessa on siirrytty esitäytetyn 
veroilmoituksen käyttöön. Verovelvollisen 
on tarkistettava esitäytetyssä veroilmoituk-
sessa olevat tiedot, tarvittaessa korjattava ja 
täydennettävä tietoja sekä palautettava ve-
roilmoitus Verohallinnolle. Jos tiedot ovat 
oikeat eikä verovelvollisella ole muita vero-
tukseen vaikuttavia tietoja taikka vaatimuk-
sia, veroilmoitusta ei palauteta, jollei viran-
omainen niin erikseen vaadi. 

Kiinteistöjen osalta esitäytettyyn veroil-
moitukseen merkitään kiinteistötunnus, si-
jaintikunta ja omistusosuus. Tietojen tarkis-
tamisen kannalta tiedot ovat liian suppeat. 
Veroilmoituksesta ei ilmene kiinteistön vero-
tusarvoon vaikuttavia, kiinteistön ja raken-
nuksen laatua ja varustetasoa koskevia tieto-
ja. Varallisuusverotuksesta luopumisen jäl-
keen esitäytettyyn veroilmoitukseen ei enää 
ole merkitty myöskään verotusarvotietoa. 
Eräiden verovelvollisryhmien, kuten yhteisö-
jen ja yhtymien, veroilmoitusten esitäytettyi-
hin tietoihin kiinteistötietoja ei merkitä lain-
kaan. 

Verohallinnolle jää tuloveroilmoituksella 
annettavien kiinteistötietojen käsittelyyn ver-
rattain lyhyt aika. Valtaosalla verovelvollisis-
ta tuloverotusta varten annettavan veroilmoi-
tuksen palautuspäivä ajoittuu toukokuulle. 
Jotta kiinteistöverotuspäätökset voitaisiin lä-
hettää heinä-elokuun vaihteessa, kiinteistötie-
tojen on oltava rekisterissä viimeistään kesä-
kuun loppuun mennessä. Tämän vuoksi kiin-
teistötietojen muutokset on pyritty kerää-
mään sivullisilta tiedonantovelvollisilta jo 

siinä vaiheessa, kun tiedot muuttuvat. Käy-
tännössä tiedot on myös tutkittu ja verovel-
vollisia kuultu etukäteen. 

Verohallinnon tuottavuuden ja taloudelli-
suuden parantamiseksi on tavoitteena myös 
kiinteistötietojen osalta siirtyä menettelyyn, 
jossa valtaosa sähköisesti sivullisilta tiedon-
antovelvollisilta saaduista tiedoista siirtyy 
ajantasaisesti suoraan kiinteistötietokantaan. 
Tämä merkitsee sitä, että verovelvollisen 
rooli myös kiinteistöverotusmenettelyssä 
muuttuisi aiempaa enemmän tietojen ilmoit-
tajasta Verohallinnon hankkimien ja käsitte-
lemien tietojen oikeellisuuden tarkistajaksi. 
Tämä yksinkertaistaisi menettelyä sekä vero-
velvollisen että Verohallinnon kannalta. 

Tavoitteena on myös aikaistaa kiinteistöve-
rotuksen toimittamista siten, että selvitys 
kiinteistöverotuksen perusteena olevista tie-
doista ja niiden perusteella laskettu verotus-
päätös voitaisiin lähettää verovelvolliselle 
keväällä heti, kun verotuksen perusteeksi tar-
vittavat tiedot on saatu sivullisilta tiedonan-
tovelvollisilta. Aikaistaminen ei kuitenkaan 
ole nykyisten säännösten nojalla käytännössä 
mahdollista, koska kiinteistöverolain 22 §:n 
mukaan kiinteistöverotus voidaan toimittaa 
Verohallinnon rekisterissä olevien tietojen 
perusteella vain, jos tiedot on saatu verovel-
volliselta itseltään. Sivullisilta tiedonantovel-
vollisilta saatujen tietojen osalta verovelvol-
lista on sen sijaan joko erikseen kuultava tai 
odotettava, että verovelvollinen antaa ilmoit-
tamisvelvollisuutensa nojalla tarvittavat tie-
dot. Nykyinen erillinen kuulemismenettely ja 
riippuvuus tuloveroilmoituksen yhteydessä 
annettavista tiedoista on hallinnon kannalta 
raskas ja soveltuu huonosti uudenlaiseen tie-
tojen siirtomenettelyyn. 
 
3  Ehdotetut  muutokset  

3.1 Kiinteistötietojen ilmoittaminen  

Menettelyä kiinteistöverotuksessa ehdote-
taan nykyaikaistettavaksi ja joustavoitetta-
vaksi siirtymällä tuloverotuksessa nykyisin 
käytössä olevaan, esitäytettyyn veroilmoituk-
seen perustuvan ilmoitusmenettelyn kaltai-
seen menettelyyn. Ennen veron määräämistä 
Verohallinto lähettäisi verovelvollisille Ve-
rohallinnon kiinteistötietokantaan perustuvan 
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selvityksen kiinteistöveron perusteena olevis-
ta tiedoista. Näin verovelvollista kuultaisiin 
toimitettavasta kiinteistöverotuksesta. Vero-
velvollisen tulisi tarkistaa selvityksessä ole-
vien tietojen oikeellisuus ja täydellisyys ja 
ilmoittaa mahdollisista virheistä ja puutteista 
Verohallinnolle sen määräämässä ajassa. 

Säännökset verovelvolliselle lähetettävästä 
kiinteistötietoja koskevasta selvityksestä ja 
velvollisuudesta tarkistaa kiinteistöveron pe-
rusteena olevat tiedot lisättäisiin verovelvol-
lisen ilmoittamisvelvollisuutta koskevaan 
16 §:ään. Lain 22 §:n 3 momentin säännös 
erillisestä verovelvollisen kuulemismenette-
lystä, jota noudatetaan silloin, kun tiedot on 
saatu muilta kuin verovelvolliselta itseltään, 
kumottaisiin. 

Lain 16 §:n säännöksiä verovelvollisen il-
moittamisvelvollisuudesta tarkennettaisiin ja 
selkeytettäisiin. Verovelvollisen velvollisuu-
desta antaa tietoja kiinteistöverotuksen toi-
mittamista varten olisi kiinteistöverolain li-
säksi voimassa, mitä verotusmenettelystä an-
netun lain 2 luvussa säädetään. Tätä koskeva 
säännös siirrettäisiin pykälän uudeksi 
3 momentiksi. Samalla pykälästä poistettai-
siin maininta kehotuksesta annettavista tie-
doista, koska viittaus verotusmenettelystä 
annettuun lakiin kattaa myös kehotuksesta 
annettavat tiedot. 

Muutettavaksi ehdotetun 1 momentin mu-
kaan verovelvolliselle, jolle maksuunpannaan 
kiinteistöveroa, lähetettäisiin selvitys kiin-
teistöveron perusteena käytetyistä kiinteistöä 
ja sen käyttötarkoitusta koskevista tiedoista. 
Menettely vastaisi käytännössä jo vakiintu-
nutta menettelyä. 

Verovelvollisen olisi tarkistettava hänelle 
lähetettyyn selvitykseen merkityt tiedot ja 
ilmoitettava mahdollisista virheistä Verohal-
linnolle. Jos verovelvollinen ei ilmoita vir-
heistä, pykälään lisättäväksi ehdotetun 
2 momentin mukaan hänen katsottaisiin an-
taneen tiedot kiinteistöverotusta varten hänel-
le lähetetyn selvityksen mukaisena. 

Tarkistamisvelvollisuus koskisi pykälän 
1 momentin mukaisesti maapohjan pinta-
alaa, rakennusoikeutta ja tietoa siitä, onko 
kiinteistöllä oma ranta tai rantaoikeus, kaava-
tilannetta, käyttötarkoitusta sekä omistus- ja 
hallintaoikeutta. Rakennusten osalta tarkis-
tamisvelvollisuus koskisi jälleenhankinta-

arvon laskennan perusteena käytettyjä tietoja 
ja käyttötarkoitusta. Tarkistamisvelvollisuus 
ei sen sijaan koskisi esimerkiksi verotusar-
von tai rakennuksen jälleenhankinta-arvosta 
tehdyn ikäalennuksen oikeellisuutta. 

Esimerkiksi omakotitalon osalta tarkistet-
tavia tietoja olisivat rakennusten jälleenhan-
kinta-arvon perusteista annetun valtiova-
rainministeriön asetuksen (1295/2010) 5 §:n 
mukaisesti lähtökohtaisesti vain rakennuksen 
valmistumisvuosi, pinta-ala ja kantava ra-
kenne sekä se, puuttuuko rakennuksesta vesi-
johto, viemäri, keskuslämmitys tai sähköis-
tys. Tarkistamisvelvollisuus koskisi samoin 
selvitykseltä ilmeneviä jälleenhankinta-
arvoon vaikuttavia peruskorjauksia ja perus-
parannuksia koskevia tietoja, jotka Verohal-
linto on voinut saada kunnan rakennusval-
vontaviranomaisilta tai kiinteistön omistajal-
ta. Pientaloasukkaalle tarkistamisvelvolli-
suuden ei voida katsoa aiheuttavan erityisiä 
ongelmia. Silloin, kun esimerkiksi aiemmin 
tehtyä peruskorjausta koskevat tai pinta-alaa 
koskevat tiedot ovat virheelliset syystä, josta 
omistajan ei voi kohtuudella olettaa olevan 
tietoinen, veronkorotus voitaisiin jäljempänä 
ehdotetun mukaisesti jättää määräämättä. 

Tarkoituksena on, että verovelvolliselle lä-
hetettävästä selvityksestä ilmenisi, mitä tieto-
ja tarkistamisvelvollisuus koskee. Tarkista-
misvelvollisuus koskisi pääsääntöisesti vain 
selvitykseen merkittyjä tietoja. Selvitykseen 
merkityissä tiedoissa olevien virheiden lisäk-
si verovelvollisen olisi ilmoitettava selvityk-
seltä puuttuvat kiinteistöt ja rakennukset sekä 
tieto rakennuksen purkamisesta tai käytöstä 
poistamisesta. Samoin verovelvollisen olisi 
ilmoitettava ne perusparannukset ja huomat-
tavat korjaustoimenpiteet, joista puuttuu tieto 
selvitysosalta. 

Jos verovelvolliselle lähetettävissä tiedois-
sa on selvä virhe, jonka veroviranomainen 
voi tarkistaa omista rekistereistään, verovel-
vollinen voisi tehdä ilmoituksen nykyiseen 
tapaan vapaamuotoisesti. Muussa tapaukses-
sa ilmoitus tehtäisiin kiinteistötietojen ilmoit-
tamista varten vahvistetulla lomakkeella ja 
korjauspyyntöön olisi liitettävä ne asiapape-
rit, joihin verovelvollinen haluaa vedota. Jos 
verotuspäätöstä korjataan, verovelvolliselle 
lähetettäisiin uusi päätös. 
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Selvitys kiinteistötiedoista voitaisiin lähet-
tää myös silloin, kun verovelvolliselle ei tule 
määrättäväksi kiinteistöveroa veron määrän 
jäädessä alle pienimmän maksuun pantavan 
määrän, jos tietojen tarkistuttaminen esimer-
kiksi valvonnallisista syistä on tarpeen. Sel-
vityksen yhteydessä verovelvolliselle lähetet-
täisiin selvityksessä olevien tietojen perus-
teella laskettu verotuspäätös ja tilillepanokor-
tit veron maksamista varten kuten nykyisin. 
Jos verovelvollinen korjaisi tietoja tai tietoja 
muuten korjattaisiin ennen kiinteistöverotuk-
sen päättymistä, hänelle lähetettäisiin uusi 
verotuspäätös. 

Tarkoituksena on, että vastaisuudessa sel-
vitys voitaisiin lähettää myös muulla tarkoi-
tuksenmukaiseksi katsotulla tavalla. Verohal-
linnon tavoitteena on kehittää verotusproses-
seja edelleen. Tällöin tulee arvioitavaksi 
myös se, miten verotuksen perusteena olevat 
tiedot annetaan verovelvolliselle tiedoksi. 
Tämän vuoksi 16 §:n 1 momenttiin ehdote-
taan otettavaksi valtuutussäännös, jonka  no-
jalla Verohallinto voisi antaa tarkempia mää-
räyksiä siitä, millä tavalla ja milloin verovel-
vollisen tulee ilmoittaa virheellisiksi ja puut-
teellisiksi havaitsemansa tiedot Verohallin-
nolle. 

Kiinteistötietojen tarkistamista koskevien 
säännösten lisäämisellä kiinteistöverolakiin 
ei ole tarkoitus poistaa nykyisen laajuista 
kiinteistötietojen ilmoittamisvelvollisuutta 
tuloverotuksessa. Kiinteistöjä koskevia tieto-
ja, kuten eräitä muitakin keskeisiä varalli-
suuslajeja koskevia tietoja, tarvitaan tulove-
rotuksessa luovutusvoiton verotuksen ja va-
rallisuusaseman muutoksiin liittyvää vero-
valvontaa varten. Veroilmoituksella saatai-
siin edelleenkin tieto myös niistä kiinteistöis-
tä, jotka eivät kuulu kiinteistöveropohjaan, 
kuten esimerkiksi metsät ja maatalousmaa, 
taikka joista ei ole saatu tietoa sivulliselta 
tiedonantovelvolliselta tai muutoin. Vero-
tusmenettelystä annetussa laissa säädetty 
kiinteistötietoja koskeva ilmoittamisvelvolli-
suus samoin kuin sen laiminlyönnin johdosta 
määrättävää veronkorotusta koskevat sään-
nökset säilyisivät siten ennallaan. 
 
 
 
 

3.2 Kiinteistöverotuksen toimittaminen 

Kiinteistöverolakia muutettaisiin siten, että 
kiinteistöverotus toimitettaisiin Verohallin-
non rekisterissä olevien, verovelvollisen an-
tamien ja sivullisilta tiedonantovelvollisilta 
verotusmenettelystä annetun lain 3 luvun 
säännösten nojalla saatujen tietojen sekä asi-
assa saadun muun selvityksen perusteella. 

Asiasta säädettäisiin verotuksen toimitta-
mista koskevassa 22 §:n 3 momentissa. Ny-
kyisin 22 §:n 3 momenttiin sisältyvä vero-
velvollisen kuulemista ja päätöksen peruste-
lemisesta koskeva viittaussäännös verotus-
menettelystä annettuun lakiin siirrettäisiin 
pykälän uudeksi 4 momentiksi. Verotusme-
nettelystä annetun lain säännöksiä sovellet-
taisiin myös kiinteistöverotuksessa verovel-
vollisen kuulemiseen ja päätöksen peruste-
lemiseen. Säännöksistä johtuu muun muassa, 
että verovelvollista olisi kuultava, jos vero-
velvollisen kiinteistöverotusta varten anta-
mista tiedoista poikettaisiin olennaisesti. Ve-
rovelvollisen antamina tietoina pidettäisiin 
ehdotetun 16 §:n 2 momentin mukaisesti 
paitsi hänen nimenomaisesti antamiaan tieto-
ja myös niitä kiinteistöverotusselvityksen tie-
toja, joita hän ei ole korjannut. 
 
3.3 Veronkorotus ja verotuksen oikaisu 

Kiinteistöverolain 25 §:n 1 momentin mu-
kaan veronkorotuksesta, verotuksen oikaisus-
ta ja seurannaismuutoksesta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä verotusmenettelystä an-
netussa laissa säädetään. 

Pykälän 2 momentin mukaan veronkoro-
tuksen ja verotuksen oikaisun edellytyksiä 
arvioitaessa otetaan verovelvollisen antamina 
tietoina huomioon lain 16 §:n mukaisesta ke-
hotuksesta annettujen tietojen lisäksi ne tie-
dot, jotka verovelvollinen on antanut tulove-
rotuksen toimittamista varten tai verotusme-
nettelystä annetun lain mukaisesti varallisuu-
destaan. 

Ehdotettujen ilmoittamismenettelyä koske-
vien muutosten johdosta 25 §:n 2 momenttia 
muutettaisiin siten, että veronkorotuksen ja 
verotuksen oikaisun edellytyksiä arvioitaessa 
otettaisiin verovelvollisen antamina tietoina 
huomioon myös ne tiedot, jotka hän on anta-
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nut uudistettua ilmoittamismenettelyä koske-
vien säännösten nojalla. 

Jos verovelvollinen ei korjaa ja ilmoita Ve-
rohallinnolle hänelle lähetetyssä kiinteistöve-
rotusselvityksessä olevia puutteellisia tai vir-
heellisiä tietoja, hän laiminlyö ilmoittamis-
velvollisuutensa. Tämän johdosta hänelle voi 
tulla määrättäväksi verotusmenettelystä an-
netussa lain 32 §:ssä säädetty veronkorotus. 
Verotusta voidaan myös jälkikäteen oikaista 
hänen vahingokseen verotusmenettelystä an-
netun lain 56 §:n mukaisesti. Menettely vas-
taa tuloverotuksessa noudatettavaa esitäytet-
tyyn veroilmoitukseen perustuvaa ilmoitta-
mismenettelyä. 

On mahdollista, että kiinteistötietokannan 
rakennustiedot eivät ole kaikilta osin ajan ta-
salla esimerkiksi sen vuoksi, että rakennus on 
iäkäs eikä siihen aikojen kuluessa tehtyjä pe-
ruskorjauksia, laajennuksia ja muita muutok-
sia ole päivitetty tietokantaan. Kiinteistö on 
myös voinut tulla verovelvollisen omistuk-
seen tällaisten muutosten jälkeen, eikä hänel-
lä välttämättä ole edes käytettävissään asia-
kirjoja, josta tarkat tiedot ilmenisivät. Muun 
muassa tällaisissa tapauksissa vero-
velvollisen voi olla hyvin vaikea huomata, 
että kiinteistöä koskevat tiedot eivät ole tar-
koin oikeat, sekä selvittää ja ilmoittaa oikeita 
tietoja. 

Mainittuja tilanteita silmällä pitäen kiin-
teistöverolain 25 §:n 1 momenttiin ehdote-
taan otettavaksi erityinen säännös veronkoro-
tuksen määräämättä jättämisestä. Sen mu-
kaan veronkorotus jätettäisiin määräämättä, 
jos verovelvollisen antamissa kiinteistövero-
tuksen perusteena olevissa tiedoissa on virhe, 
josta verovelvollisen ei voida kohtuudella 
edellyttää olleen tietoinen. Säännöstä ei so-
vellettaisi silloin, kun kiinteistöä koskevien 
oikeiden tietojen voidaan edellyttää olevan 
verovelvollisen saatavissa ja selvitettävissä. 
Näin on yleensä silloin, kun on kysymys 
kiinteistön lähimenneisyydessä tapahtuneista 
muutoksista. Myös niiden muutosten voidaan 
edellyttää olevan verovelvollisen saatavissa 
ja selvitettävissä, jotka tapahtuvat ehdotetun 
uuden ilmoittamismenettelyn käyttöönoton 
jälkeen, koska menettelyyn kuuluu verotuk-
sen perusteena olevien tietojen oikeellisuu-
den tarkistaminen vuosittain. 

Verovelvollisen antamina tietoina tarkoitet-
taisiin myös veronkorotusta koskevassa 
säännöksessä sekä hänen nimenomaisesti an-
tamiaan tietoja että niitä kiinteistöverotussel-
vityksen tietoja, joita hän ei ole korjannut. 

Lain 25 §:n 3 momentiksi ehdotetaan otet-
tavaksi säännös verotuksen oikaisun toimit-
tamatta jättämisestä. Verohallinto voisi jättää 
verovelvollisen vahingoksi tapahtuvan vero-
tuksen oikaisun toimittamatta, jos määrää-
mättä jäänyt vero on vähäinen, eikä verotuk-
sen tasapuolisuus tai muu syy edellytä vero-
tuksen oikaisemista. Säännös vastaisi vero-
tusmenettelystä annetun lain 58 §:ää, jonka 
mukaan oikaisu verovelvollisen vahingoksi 
voidaan jättää toimittamatta, jos verottamatta 
jäänyt tulo on vähäinen eikä verotuksen tasa-
puolisuus tai muu syy edellytä verotuksen 
oikaisun toimittamista. Säännöksen perus-
teella jo toimitettuihin kiinteistöverotuksiin 
liittyvät vähäiset virheellisyydet, joiden vai-
kutus verotuloihin on mitätön ja joiden kor-
jaamisesta aiheutuisi suhteettomia hallinnol-
lisia kustannuksia, voitaisiin jättää oikaise-
matta. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

Muutoksilla ei olisi merkittäviä taloudelli-
sia vaikutuksia kiinteistöveron kertymään ei-
kä verovelvollisille. 

Verovelvolliset ovat jo tottuneet tulovero-
tuksessa useamman vuoden ajan noudatet-
tuun menettelyyn, jota nyt ehdotetaan sovel-
lettavaksi kiinteistöverotuksessa. Muutos vä-
hentäisi verovelvollisen asiointitarpeita tie-
don keräämisvaiheeseen liittyvän erillisen 
kuulemisvaiheen jäädessä pois. Verovelvolli-
selle lähetettävän selvityksen tietosisältöä on 
tarkoitus tarkentaa, jotta se soveltuisi pa-
remmin uuteen menettelyyn. 

Ehdotus mahdollisesti lisäisi jonkin verran 
Verohallinnossa tehtävien korjausverotuspää-
tösten lukumäärää, mutta toisaalta se yksin-
kertaistaisi ja joustavoittaisi verotusmenette-
lyä. 
 
5  Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä yhteistyössä Verohallinnon kanssa. 
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Esityksestä ovat antaneet lausuntonsa Ve-
rohallinto, maanmittauslaitos, Asunto-, toi-
mitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Elin-
keinoelämän Keskusliitto EK, Maatalous-
tuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen 
Kiinteistöliitto ry, Suomen Kuntaliitto ry, 
Suomen Omakotiliitto ry, Suomen Yrittäjät 
ry ja Veronmaksajain Keskusliitto ry. 

Lausunnoissa kannatettiin yleisesti ilmoit-
tamismenettelyn kehittämistä. 

Eräissä lausunnoissa katsottiin kuitenkin, 
että verovelvolliselle asetettu velvollisuus ve-
ronkorotuksen uhalla tarkistaa kiinteistöä 
koskevat tiedot on kohtuuton, jos verovelvol-
liset eivät tiedä, mitä seikkoja pitää ilmoittaa 
tai eivät ymmärrä ilmoitettavia seikkoja. Il-
moittamisvelvollisuuden katsottiin ulottuvan 
jopa verotuslaskelman lopputuloksen tarkis-
tamiseen. 

Jatkovalmistelussa säännöksiä on tarken-
nettu siten, että niistä ilmenee tavoitteena 
oleva tarkistamisvelvollisuuden laajuus. Tar-
kistamisvelvollisuus koskisi vain määritettyjä 
maapohjaa ja rakennusta koskevia tietoja. 
Rakennusten osalta tarkistamisvelvollisuus 
koskisi vain jälleenhankinta-arvon laskennan 
perusteena olevia tietoja, eikä verovelvolli-
sen siten edellytettäisi itse arvioivan esimer-
kiksi perusparannusten vaikutusta rakennuk-
sen verotusarvoon tai laskennan lopputulok-
sena saatavan verotusarvon oikeellisuutta. 

Eräissä lausunnoissa oli lisäksi suhtauduttu 
kriittisesti velvollisuuteen ilmoittaa muun 
ohessa perusparannukset ja suuret korjaus-
toimenpiteet. Velvollisuuden täyttämistä pi-

dettiin joissakin lausunnoissa vaikeana ja ve-
ronkorotuksen määräämistä kohtuuttomana. 
Esitys ei kuitenkaan tältä osin merkitse muu-
tosta nykytilanteeseen, minkä vuoksi lausun-
not eivät ole antaneet aihetta muuttaa esitys-
tä. On myös huomattava, että ehdotettu kiin-
teistöverolain 25 §:n veron korotusta koske-
van säännöksen muutos, jonka mukaan ve-
ronkorotusta ei määrätä, jos kiinteistövero-
tusta varten antamissa tiedoissa on puute tai 
virhe, josta verovelvollisen ei voida kohtuu-
della olettaa olevan tietoinen, voi tulla sovel-
lettavaksi myös nyt puheena olevissa tilan-
teissa. Esitys merkitsee tältä osin muutosta 
verovelvollisten eduksi. 

Ennen lain voimaantuloa Verohallinto tulee 
lisäksi tiedottamaan uudistuvasta verotusme-
nettelystä ja erityisesti ilmoittamisvelvolli-
suuden sisällöstä ja laajuudesta. 
 
6  Voimaantulo 

Verohallinnon tietojärjestelmiin ja asiakas-
tulosteisiin tarvittavien muutosten toteutta-
miselle olisi varattava riittävä aika. Tämän 
vuoksi laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ke-
väällä 2012. Uusia säännöksiä sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran määrättäessä kiinteistö-
veroa vuodelta 2013. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 

Laki 

kiinteistöverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kiinteistöverolain (654/1992) 4 luvun otsikko, 16 §, 22 §:n 3 momentti ja 25 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 16 § ja 22 §:n 3 momentti laissa 527/2010 sekä 25 § laeissa 

1087/2005 ja 1152/2005, sekä 
lisätään 22 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 527/2010, uusi 4 momentti seuraavasti: 

 
4 luku 

Ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuus 

16 § 

Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus 

Verohallinto lähettää verovelvolliselle, jol-
le maksuunpannaan kiinteistöveroa, selvityk-
sen kiinteistöverotuksen perusteena käyte-
tyistä kiinteistötiedoista. Verovelvollisen on 
tarkistettava selvitykseen merkityt maapoh-
jan pinta-alaa, rakennusoikeutta, kaavatilan-
netta, rantaoikeutta, käyttötarkoitusta sekä 
omistus- ja hallintaoikeutta koskevat tiedot 
samoin kuin rakennuksen jälleenhankinta-
arvon laskennan perusteena käytetyt tiedot ja 
käyttötarkoitus. Verovelvollisen on ilmoitet-
tava Verohallinnolle tiedoissa ilmenevät vir-
heet. Lisäksi on ilmoitettava selvitykseltä 
puuttuvat kiinteistöt ja rakennukset samoin 
kuin perusparannukset ja huomattavat korja-
ustoimenpiteet sekä tieto rakennuksen pur-
kamisesta tai käytöstä poistamisesta. Selvitys 
kiinteistötiedoista voidaan tarvittaessa lähet-
tää myös silloin, kun verovelvolliselle ei tule 
määrättäväksi kiinteistöveroa. Verohallinto 
antaa tarkemmat määräykset tietojen anta-
mistavasta ja -ajasta sekä muusta menettelys-
tä tietojen antamiseksi. 

Jos verovelvollinen ei korjaa kiinteistöve-
rotuksen perusteena olevia tietoja, hänen kat-
sotaan antaneen tiedot kiinteistöverotusta 
varten hänelle lähetetyn selvityksen mukai-
sena. 

Verovelvollisen velvollisuudesta antaa tie-
toja kiinteistöverotuksen toimittamista varten 
sovelletaan tämän lain lisäksi, mitä verovel-
vollisen ilmoittamisvelvollisuudesta vero-
tusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 
2 luvussa säädetään. 

 
22 § 

Verotuksen toimittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Verohallinto toimittaa kiinteistöverotuksen 

Verohallinnon rekistereissä olevien, verovel-
vollisen antamien ja sivullisilta tiedonanto-
velvollisilta verotusmenettelystä annetun lain 
3 luvun säännösten nojalla saatujen tietojen 
sekä asiassa saadun muun selvityksen perus-
teella. 

Verovelvollisen kuulemiseen ja päätöksen 
perustelemiseen sovelletaan, mitä niistä vero-
tusmenettelystä annetussa laissa säädetään. 
 

25 § 

Veronkorotus, verotuksen oikaisu ja seuran-
naismuutos 

Veronkorotukseen, verotuksen oikaisuun ja 
seurannaismuutokseen sovelletaan, mitä ve-
rotusmenettelystä annetussa laissa niistä sää-
detään. Veronkorotusta ei kuitenkaan määrä-
tä, jos verovelvollisen kiinteistöverotusta 
varten antamissa tiedoissa on virhe, josta ve-
rovelvollisen ei voida kohtuudella olettaa ol-
leen tietoinen. 
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Veronkorotuksen ja verotuksen oikaisun 
edellytyksiä arvioitaessa otetaan verovelvol-
lisen antamina tietoina huomioon 16 §:ssä 
tarkoitettujen tietojen lisäksi ne tiedot ja 
asiakirjat, jotka verovelvollinen on antanut 
tuloverotuksensa toimittamista varten tai ve-
rotusmenettelystä annetun lain nojalla varal-
lisuudestaan. 

Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahin-
goksi voidaan jättää toimittamatta, jos mää-

räämättä jäänyt vero on vähäinen, eikä vero-
tuksen tasapuolisuus tai muu syy edellytä ve-
rotuksen oikaisemista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

määrättäessä kiinteistöveroa vuodelta 2013. 
 

————— 
 

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2012 

 
 
 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 

Laki 

kiinteistöverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kiinteistöverolain (654/1992) 4 luvun otsikko, 16 §, 22 §:n 3 momentti ja 25 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 16 § ja 22 §:n 3 momentti laissa 527/2010 sekä 25 § laeissa 

1087/2005 ja 1152/2005, sekä 
lisätään 22 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 527/2010, uusi 4 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 luku 

Tiedonantovelvollisuus 

16 § 

Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus 

Verovelvollisen on kehotuksesta annettava 
Verohallinnolle ne tiedot ja selvitykset, jotka 
saattavat olla tarpeen kiinteistöverotuksen 
toimittamista tai muutoksenhakua varten. Ve-
rovelvollisen velvollisuudesta antaa tietoja 
verotuksen toimittamista varten on soveltuvin 
osin voimassa, mitä verovelvollisen ilmoitta-
misvelvollisuudesta verotusmenettelystä an-
netun lain (1558/1995) 2 luvussa säädetään. 
 

4 luku

Ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuus 

16 § 

Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus 

Verohallinto lähettää verovelvolliselle, jol-
le maksuunpannaan kiinteistöveroa, selvityk-
sen kiinteistöverotuksen perusteena käytetyis-
tä kiinteistötiedoista. Verovelvollisen on tar-
kistettava selvitykseen merkityt maapohjan 
pinta-alaa, rakennusoikeutta, kaavatilannet-
ta, rantaoikeutta, käyttötarkoitusta sekä 
omistus- ja hallintaoikeutta koskevat tiedot 
samoin kuin rakennuksen jälleenhankinta-
arvon laskennan perusteena käytetyt tiedot ja 
käyttötarkoitus. Verovelvollisen on ilmoitet-
tava Verohallinnolle tiedoissa ilmenevät vir-
heet. Lisäksi on ilmoitettava selvitykseltä 
puuttuvat kiinteistöt ja rakennukset samoin 
kuin perusparannukset ja huomattavat korja-
ustoimenpiteet sekä tieto rakennuksen pur-
kamisesta tai käytöstä poistamisesta. Selvitys 
kiinteistötiedoista voidaan tarvittaessa lähet-
tää myös silloin, kun verovelvolliselle ei tule 
määrättäväksi kiinteistöveroa. Verohallinto 
antaa tarkemmat määräykset tietojen anta-
mistavasta ja -ajasta sekä muusta menettelys-
tä tietojen antamiseksi. 

Jos verovelvollinen ei korjaa kiinteistöve-
rotuksen perusteena olevia tietoja, hänen 
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katsotaan antaneen tiedot kiinteistöverotusta 
varten hänelle lähetetyn selvityksen mukaise-
na. 

Verovelvollisen velvollisuudesta antaa tie-
toja kiinteistöverotuksen toimittamista varten 
sovelletaan tämän lain lisäksi, mitä verovel-
vollisen ilmoittamisvelvollisuudesta verotus-
menettelystä annetun lain (1558/1995) 
2 luvussa säädetään. 

 
22 § 

Verotuksen toimittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kiinteistöverotus voidaan toimittaa Vero-

hallinnon rekistereissä olevien, verovelvolli-
selta saatujen tietojen perusteella kuulematta 
verovelvollista. Muutoin kuulemisesta ja pe-
rustelemisesta on soveltuvin osin voimassa, 
mitä niistä verotusmenettelystä annetussa 
laissa säädetään. 
 

22 § 

Verotuksen toimittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Verohallinto toimittaa kiinteistöverotuksen 

Verohallinnon rekistereissä olevien, verovel-
vollisen antamien ja sivullisilta tiedonanto-
velvollisilta verotusmenettelystä annetun lain 
3 luvun säännösten nojalla saatujen tietojen 
sekä asiassa saadun muun selvityksen perus-
teella. 

Verovelvollisen kuulemiseen ja päätöksen 
perustelemiseen sovelletaan, mitä niistä ve-
rotusmenettelystä annetussa laissa sääde-
tään. 

 
25 § 

Veronkorotus, verotuksen oikaisu ja seuran-
naismuutos 

Veronkorotuksesta, verotuksen oikaisusta ja 
seurannaismuutoksesta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä verotusmenettelystä annetussa 
laissa niistä säädetään. 
 
 
 
 

Veronkorotuksen ja verotuksen oikaisun 
edellytyksiä arvioitaessa otetaan verovelvolli-
sen antamina tietoina huomioon edellä 
16 §:ssä tarkoitetusta kehotuksesta annettujen 
tietojen lisäksi ne tiedot ja asiakirjat, jotka ve-
rovelvollinen on antanut tuloverotuksen toi-
mittamista varten tai jotka tämä on verotus-
menettelystä annetun lain nojalla antanut va-
rallisuudestaan. 
 

25 §

Veronkorotus, verotuksen oikaisu ja seuran-
naismuutos 

Veronkorotukseen, verotuksen oikaisuun ja 
seurannaismuutokseen sovelletaan, mitä ve-
rotusmenettelystä annetussa laissa niistä sää-
detään. Veronkorotusta ei kuitenkaan määrä-
tä, jos verovelvollisen kiinteistöverotusta var-
ten antamissa tiedoissa on virhe, josta vero-
velvollisen ei voida kohtuudella olettaa ol-
leen tietoinen. 

Veronkorotuksen ja verotuksen oikaisun 
edellytyksiä arvioitaessa otetaan verovelvol-
lisen antamina tietoina huomioon 16 §:ssä 
tarkoitettujen tietojen lisäksi ne tiedot ja 
asiakirjat, jotka verovelvollinen on antanut 
tuloverotuksensa toimittamista varten tai ve-
rotusmenettelystä annetun lain nojalla varal-
lisuudestaan. 
 

Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahin-
goksi voidaan jättää toimittamatta, jos mää-
räämättä jäänyt vero on vähäinen, eikä vero-
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tuksen tasapuolisuus tai muu syy edellytä ve-
rotuksen oikaisemista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

määrättäessä kiinteistöveroa vuodelta 2013. 
——— 
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