
OSAAVA KUMPPANI 
KIINTEISTÖVEROSELVITYKSEEN  

Kiinteistövero on vakaa vuosittainen tuotto, jonka merkitys 
kunnan tulolähteenä kasvaa.  Se on tasapuolinen, koska 
jokainen maksaa siitä, mitä omistaa ja rakennuksen vero 
määräytyy aina samoin perustein tyypin, koon, iän ja omi-
naisuuksien mukaan. 

Usein kunnan verotuksen pohjana olevat rekisterit ovat puut-
teelliset tai ne eivät ole ajan tasalla, ja verottaja muuttaa 
määritelmiään vuosittain. Rakennus- ja huoneistorekisteristä 
voi puuttua rakennuksia tai olemassa olevien rakennusten 
tiedot ovat päivittämättä ja verotettavaa pinta-alaa jää puut-
tumaan. Kunnalta jää saamatta sille kuuluvaa kiinteistö-
veroa, ja veron maksajina rakennusten omistajat ovat eri-
arvoisessa asemassa. 

Tuottoarvio vaihtelee kunnittain rekistereiden ajantasai-
suuden ja olosuhteiden mukaan. Perlaconilta saat pyydet-
täessä perustellun arvion kuntasi potentiaalisesta kiinteis-

töveron lisätuotosta.

Perlacon auttaa 
päivittämään kunnan 
alueella olevien 
rakennusten tiedot 
kustannus-
tehokkaasti, 
nopeasti, 
huolellisesti ja 
lakeja noudattaen. 
 

Päivitä rekisteritiedot ja kokoa puuttuvat kiinteistövero-
tiedot - lisää verotuloja kiinteistöveroselvityksellä.
Perlaconin kiinteistöveroselvitysmenetelmä on kehitetty 
ja hiottu toimivaksi käytännön selvitystyössä viimeisen 
kahdeksan vuoden aikana. Tunnemme hyvin työn moni-
puoliset vaatimukset ja panostamme hyvään ja joustavaan 
asiakaspalveluun. Tulosten perusteella menetelmän panos–
tuotos -suhde on optimaalinen ja hankkeen takaisinmaksu-
aika lyhyt – jopa alle vuoden. Takaisinmaksun kannalta on 
tärkeää, että kiinteistöveroselvitystyö on suunniteltu, resur-
soitu ja aikataulutettu oikein kunnan tilanteen ja 
tarpeen mukaan.

Valitse kiinteistöveroselvityksen kumppaniksi Perlacon
Perlaconilta kunta 
1. saa kiinteistöveroselvitystyön kokonaispalveluna, jolloin työ  
 tehdään kunnalle valmiiksi verotusta varten. Selvitystyö   
 vaatii hyvin vähän kunnan omaa työpanosta.  
2. voi hankkia Perlaconilta myös rekisterien tilanne-
 analyysin; kunnan rakennus- ja huoneistorekisteri   
 ja verottajan rekisteri analysoidaan ristiin. Tarkastelussa 
 oikaistaan rekistereissä olevat epäjohdonmukaisuudet   
 ja tarkastetaan kiinteistöveron perusteet. Tarkastelu antaa  
 lisää verotuloa ja tarkemman kuvan koko veropotentiaa-
 lista. Tilanneanalyysi voidaan tehdä ennen kiinteistövero- 
 selvitystä tai osana sitä.
3. voi hankkia Perlaconilta omalle organisaatiolleen   
 tarvitsemansa määrän tukea ja ohjausta.

Perlaconin käyttämässä prosessissa rakennusten tarkastelu ulottuu 
alueen jokaiseen kiinteistöön, jolloin verotuksen tasapuolisuuden 
funktio täyttyy. Rakennusten tiedot kerätään riittävällä tarkkuudel-
la yhteistyössä omistajien kanssa – tietoja kerätään suoraan myös 
heiltä. 

Perlacon hyödyntää nykytekniikkaa paikalla tehtävässä mittaustyössä. 
Prosessissa hyödynnetään rekistereitä, ilmakuvia, laserkeilauspistepil-
viaineistoa ja maastotietokantoja. Kerätyt tiedot oikein ristiin ajamalla 
muodostetaan lähempää tarkastelua vaativat kohteet, joita kunta ja 
omistajat voivat tarkastella erilaisten karttatuotteiden välityksellä.

Selvitysprosessin valmistuttua kunnalla on ajantasaiset rakennustie-
dot, jotka on käsitelty valmiiksi tietokantaan siirtämistä varten.  Lisäksi 
verottajalle on toimitettu sen vaatimassa muodossa kiinteistöverotuk-
sen päivittämistä varten tarpeelliset ja oikeat tiedot.

Kysy lisää ja pyydä tarjous
Kerromme mielellämme lisää Perlaconin kiinteistöveroselvitys-
palveluista. Teemme myös mielellämme tarjouksen kuntasi 
kiinteistöveroselvityksestä.

Ota yhteyttä:

Tuija Lilja  Juha Koskinen
Asiantuntija  Toimitusjohtaja
040 149 0344  050 407 4855

Esim. 
20 000 asukkaan 

kunnassa vuosittaisesta 
verotuotosta voi puuttua 

jopa 500 000 euroa
 ja 70 000 asukkaan kaupungeissa 

1-2 miljoonaa euroa.

Alle 5000 asukkaan kunnassa 
voi hyvin tehty selvitys lisätä 

vuosittaista verotuloa 
100 000-200 000 euroa. www.perlacon.fi


