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Muutoksia varainsiirtoveroilmoittamiseen marraskuussa 2019

 Eduskunta vahvisti 12.1.2018 lakipaketin, jossa säädetään mm. sähköisen 

ilmoittamisen laajentamisesta

– Kiinteistönvälittäjille ja arvopaperikauppiaille on säädetty velvollisuus antaa varainsiirtoveroilmoitus 

sähköisesti marraskuusta 2019 alkaen.

– Samassa yhteydessä tulee voimaan myös laaja verotuksen sanktiointia koskeva uudistus. Sanktiointi 

kohdistetaan erityisesti ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin.

 Myöhästymismaksu on yhteisöille 100 euroa ja se määrätään, kun ilmoitus saapuu myöhässä (enintään 60 päivää 

myöhässä) 

 Ilmoittamiskanavat marraskuun 2019 jälkeen:

– Rajapinta, jonka avulla varainsiirtoveroilmoituksen voi antaa suoraan välitysjärjestelmästä

– Verkkolomake lomake.fi-palvelussa pienemmille toimijoille

 Varainsiirtoveroilmoitus annetaan jatkossa verovelvolliskohtaisesti

 Varainsiirtoveroilmoituksen tietosisältöön tulee muutoksia



Mikä ei muutu? 

 Ilmoittamisen ja maksamisen määräajat

 Kiinteistönvälittäjän ja arvopaperikauppiaan vastuut ilmoittamisesta ja verosta

 Varainsiirtoveroprosentit

 Todistus suoritetusta varainsiirtoverosta annettava ostajalle

– Rajapinnan kautta annettu ilmoitus: ilmoitetut tiedot ja Verohallinnon vastaanottokuittaus, jossa 

päivämäärä ja yksilöity ilmoituksen tunnistenumero, tulostettava omasta järjestelmästä

– Lomake.fi:n kautta annettu ilmoitus: kuittaussivu, jossa ilmoituksen vastaanottoaika ja 

vastaanottonumero, tulostettava lomake.fi:stä

– Kiinteistönvälittäjän/arvopaperikauppiaan antamien ilmoitusten todistukset eivät näy ostajan 

OmaVerossa



Varainsiirtoveron maksaminen

 Maksun suorittamista varten tarvitaan ostajan henkilökohtainen varainsiirtoveron 

viitenumero

– Marraskuusta 2019 lähtien tehdyistä kaupoista varainsiirtovero maksetaan Verohallinnon tilille ostajan 

varainsiirtoveron viitenumerolla.

– Jokaisella ostajalla, joka on Verohallinnon rekisterissä on henkilökohtainen varainsiirtoveron viitenumero. 

– Viitenumeron saa Verojen viitetiedot -kyselykanavasta ostajan henkilö- tai y-tunnuksella. Viitenumero on 

myös ostajan OmaVerossa.

 Jos ulkomainen ostaja ei ole Verohallinnon rekisterissä, täytyy ulkomainen ostaja 

rekisteröidä Verohallinnon asiakkaaksi ennen kauppaa

– Rekisteröinnin Verohallinnon asiakkaaksi voi tehdä ostaja itse tai valtuutettuna (valtakirjalla) 

kiinteistönvälittäjä tai muu ostajan valtuuttama asiamies

– Rekisteröinti tapahtuu Verohallinnon asiointipisteessä tai postitse

– Rekisteröinnin jälkeen ostaja saa henkilökohtaisen varainsiirtoveron viitenumeron veron maksamista varten



Muuta huomioitavaa

 Käyttökatko 1.11.2019–7.11.2019

– 7.11.2019 jälkeen ilmoitus on annettava sähköisesti ja vero on maksettava käyttämällä varainsiirtoveron 

viitenumeroa

 Varainsiirtoveron ilmoittamisvelvollisuus laajenee kiinteistöjen hankintoihin, 

mutta ilmoittamisvastuu on ostajalla – ei välittäjällä

 Ilmoitus omistajanvaihdoksista asuntoyhteisössä (3072) poistuu käytöstä 

marraskuun alusta alkaen



Varainsiirtoverorajapintaa vasten 
kehittäminen



Varainsiirtoverorajapinta

 REST/JSON -tyyppinen rajapinta

 Rajapinnan dokumentaatio tulee sisältymään heinäkuussa julkaistavaan uusien 

REST-rajapintojen kehittäjäportaaliin

 Ilmoituksen allekirjoitus tapahtuu Verohallinnon PKI-varmenteella, jotka haetaan 

tällä hetkellä tulorekisterin asiointipalvelun kautta

– Kehitys- ja tuotantorajapinnoille on omat varmenteensa

– Kehittäjävarmenteen hausta lähetetään ohjeet ohjelmistokehityksestä kiinnostuneille

 Kehittäjävarmenteen haun voi jo aloittaa. Ohjeet lähetetään 

rajapintakehityksestä kiinnostuneille



Rajapintojen käytön roolit
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Varsinaisten käytön roolien lisäksi on 

ohjelmistokehittäjiä, jotka tarjoavat 

ohjelmistopalvelua käyttäjille



VSV-rajapinnan testaaminen ja 
kehittäminen 



Miten voi ilmoittautua mukaan?

 Jos olet halukas osallistumaan vsv-rajapinnan testaamiseen ja kehittämiseen, 

käy jättämässä yhteystietosi meille Webropol kyselyn kautta.

 Löydät kyselyn ohjelmistokehittäjien tilaisuuksien alta, josta löytyi linkki myös 

tähän tilaisuuteen. Tässä suora linkki sivulle: https://www.vero.fi/tietoa-

verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tilaisuudet/06052019-

varainsiirtoveroilmoittamisen-skype-klinikka/

 Webropol-kysely avataan pikimmiten tämän tilaisuuden jälkeen. 

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tilaisuudet/06052019-varainsiirtoveroilmoittamisen-skype-klinikka/


VSV-rajapinnan testaaminen ja kehittäminen

 Kun olet käynyt jättämässä yhteystietosi Webropol-kyselyn kautta, otamme 

sinuun yhteyttä sähköpostitse.

– Lähetämme sähköpostissa ohjeistuksen, miten vsv-rajapinnan testaaminen pystytään 

käynnistämään. 

 Testaamisen ja kehityksen ajan viestintä tapahtuu sähköpostin välityksellä.

 Järjestämme myös Skype-klinikoita testaamisen ja kehittämisen tueksi. 

– Skype-klinikoiden aikataulut julkaisemme myöhemmin. Linkit tilaisuuksiin lähetämme 

sähköpostitse.  


