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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinon hmjoittami
sen oikeudesta annetun lain 3 § :n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elin
keinon harjoittamisen oikeudesta annetun 
lain 3 §. 

Pykälän luetteloa niistä elinkeinoista, joi
den harjoittamisesta säädetään erikseen lailla 
tai asetuksella muutettaisiin siten, että liike-

vaihtoveroUoman matkustajamyynnin sijasta 
säädettäisiin arvonlisäverottomasta matkusta
jamyynnistä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta Suo
messa säädetään elinkeinon harjoittamisen 
oikeudesta annetussa laissa, jäljempänä elin
keinolaki. Elinkeinolain 1 §:ssä ilmaistun 
elinkeinovapauden periaatteen mukaan lail
lista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa saa
vat harjoittaa lainkohdassa mainitut oikeus
subjektit. Elinkeinovapauteen kuuluu oikeus 
harJoittaa elinkeinoa ilman erityistä viran
omaisen myöntämää lupaa. 

Elinkeinovapauden periaatteesta on val
vonnallisista syistä tehty poikkeuksia elin
keinolain 3 §:ssä säädettyjen elinkeinojen 
osalta. Näiden niin sanottujen ohjesääntöis
ten elinkeinojen harjoittamisesta säädetään 
erikseen lailla tai asetuksella. Elinkeinolain 
3 §:n 25 kohdan nojalla liikevaihtoveroUo
man matkustajamyynnin järjestämisestä ja 
hallinnainoista on annettu erillinen asetus 
liikevaihtoverottoman matkustajamyynnin 
järjestämisestä (485/85, muutettu 1637/93). 

Suomessa siirryttiin 1 päivänä kesäkuuta 
1994 voimaan tulleella arvonlisäverolailla 
(1501193) liikevaihtoverotuksesta arvon
lisäverotukseen. Tämän vuoksi elinkeinolain 

3513600 

3 §:n 25 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että se koskisi arvonlisäverottoman 
matkustajamyynnin järjestämistä ja hallin
nointia. 

2. Esityksen vaikutukset 

Lakiteknisenä muutoksena esityksellä ei 
ole organisatorisia tai taloudellisia vaikutuk
sia. 

3. Asian valmistelu 

Asian valmistelu on tapahtunut virkatyönä 
valtiovarainministeriössä yhteistyössä kaup
pa- ja teollisuusministeriön kanssa. 

4. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
elinkeinon luujoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 

3 §:n 25 kohta, sellaisena kuin se on 26 päivänä elokuuta 1988 annetussa laissa (774/88), 
seuraavasti: 

3 § nin järjestäminen ja hallinnointi; 
Seuraavien elinkeinojen harjoittamisesta - - - - - - - - - - - - - -

säädetään erikseen lailla tai asetuksella: 
- - - - - - - - - - - - - - Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 

25) arvonlisäveroUoman matkustajamyyn- 199 . 

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Arja A Iho 
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Liite 

Laki 
elinkeinon hrujoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 

3 §:n 25 kohta, sellaisena kuin se on 26 päivänä elokuuta 1988 annetussa laissa (774/88), 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Seuraavien elinkeinojen harjoittamisesta 

säädetään erikseen lailla tai asetuksella: 

25) liikevaihtoverotloman matkustaja
myynnin järjestäminen ja hallinnointi; 

Ehdotus 

3 § 
Seuraavien elinkeinojen harjoittamisesta 

säädetään erikseen lailla tai asetuksella: 

25) wvonlisäverottoman matkustajamyyn
nin järjestäminen ja hallinnointi; 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199. 




