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VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
VaVM 5/2014 vp – HE 56/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista
poikkeuksista arvonlisävero- ja
valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista
poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua
lakia. Arvonlisäverolainsäädäntöön
tehtäisiin palvelujen verotuspaikkaa
koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät muutokset radio- ja
televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen
osalta. Vuoden 2015 alusta Yhteisöön
sijoittautuneiden yritysten Yhteisöön

sijoittautuneille kuluttajille myymien
radio- ja televisiolähetyspalvelujen,
sähköisten palvelujen ja telepalvelujen verotuspaikka olisi nykyisen myyjän sijoittautumisvaltion asemesta
ostajan sijoittautumisvaltio. Samalla
otettaisiin käyttöön Yhteisöön sijoittautuneiden myyjien suorittamia
radio- ja televisiolähetyspalveluja,
sähköisiä palveluja ja telepalveluja
koskeva uusi erityisjärjestelmä veron
ilmoittamista ja maksamista varten.
Nykyinen Yhteisön ulkopuolelle
sijoittautuneita myyjiä koskeva sähköisten palvelujen erityisjärjestelmä
laajennettaisiin kattamaan radio- ja
televisiolähetyspalvelut sekä telepalvelut. Arvonlisäverolakiin tehtäisiin
lisäksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Maarit
Pekkanen
MmVM 8/2014 vp – HE 35/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi rehulain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rehulakia Euroopan komission
Suomelle vuonna 2011 antaman eri-
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tyisesti rehujen sisämarkkinakauppasäädöksiä koskevan huomautuksen
johdosta. Lain soveltamisala muutettaisiin kattamaan tieteellisiin tarkoituksiin tehtävissä tuotantoeläinten
ruokintakokeissa käytettävät aineet,
joita ei ole hyväksytty kyseiseen
käyttötarkoitukseen lisäaineina. Rehualan toimijoiden tulisi tutkituttaa
lainsäädännön edellyttämät salmonellan varalta otetut omavalvontanäytteet hyväksytyssä omavalvontalaboratoriossa, virallisessa laboratoriossa tai Elintarviketurvallisuusviraston nimeämässä laboratoriossa.
Lisäksi lakiin tehtäisiin Euroopan
unionin ja kansallisen lainsäädännön
muutoksista johtuvat muutokset.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2014. Lainsäädännön
edellyttämiä salmonellaomavalvontanäytteitä tutkivien laboratorioiden
osalta annettaisiin siirtymäaikaa.
Kyseisten laboratorioiden tulisi olla
hyväksyttyjä puolentoista vuoden
kuluessa lain voimaan tulosta maaja metsätalousvaliokunta ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Carl Selenius.
MmVM 7/2014 vp – HE 40/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi elintarvikelain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia eräiden Euroopan unionin elintarvikelainsäädäntöön tehtyjen muutosten sekä kansallisten lainsäädäntötarpeiden vuoksi.
Elintarvikelakia muutettaisiin vastaamaan Euroopan unionin lainsäädäntöä sikojen lihantarkastuksen yhtey-
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dessä tehtävien trikiinitutkimusten
osalta. Kesäkuun 2014 alusta sovellettavan komission asetuksen mukaan
trikiinitutkimuksia voidaan vähentää sellaisten sikojen osalta, jotka on
kasvatettu virallisesti tunnustetuissa
valvotuissa pito-olosuhteissa. Elintarvikelakiin ehdotetaan lisättäväksi
säännökset valvottujen pito-olosuhteiden virallisesta tunnustamisesta.
Myös muita lihantarkastusta ja siihen
liittyvää valvontaa koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkennettaviksi ja vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin lainsäädäntöä. Elintarviketurvallisuutta koskevien täydentävien ehtojen valvonnan varmistamiseksi kasvintuotantotiloilla säädettäisiin valvonta-viranomaisesta. Valvonnan toteutuksesta vastaisivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Laista ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana eräs alkutuotantoon liittyvä asetuksenantovaltuus.

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan
raportti 2014

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2014
Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana. Valiokuntaneuvos
Jaakko Autio
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