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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisävero-
lain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuk-
sista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön anne-
tun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisävero-
lakiin sekä Ahvenanmaan maakuntaa koske-
vista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmis-
teverolainsäädäntöön annettuun lakiin teh-
dään sähköisten tuotteiden arvonlisäverokoh-
telua koskevan Euroopan yhteisön direktiivin
edellyttämät muutokset.

Esitys koskee sähköisiä tuotteita, joita ovat
radio- ja televisiolähetyspalvelut sekä tietyt
sähköisten verkkojen kautta toimitettavat
sähköiset palvelut, kuten atk-ohjelmat sekä
erilaiset tieto-, kulttuuri- ja viihdepalvelut.
Direktiivin mukaisesti sähköisten tuotteiden
myynnistä kannettaisiin yhteisön arvon-
lisävero silloin, kun palvelu on tarkoitettu
kulutettavaksi yhteisössä. Yhteisön ulkopuo-
lelle sijoittautuneet yritykset tulisivat velvol-
lisiksi suorittamaan Suomen veroa tänne si-
joittautuneille kuluttajille myymistään säh-

köisistä tuotteista. Sähköisten palvelujen
osalta käyttöön otettaisiin erityisjärjestelmä,
jossa yhteisön ulkopuolelle sijoittautunut
myyjä voisi hoitaa verotukseen liittyvät il-
moitus- ja maksuvelvoitteensa kaikkiin jä-
senvaltioihin yhden valitsemansa jäsenvalti-
on verohallinnon kautta.

Esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi
myös jäsenvaltioiden välistä sähköisten tuot-
teiden kauppaa koskevia sääntöjä.

Lisäksi ehdotetaan, että kaikki arvonlisäve-
rovelvolliset voisivat antaa rekisteröinti- ja
veroilmoitukset sähköisessä muodossa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1
päivänä heinäkuuta 2003.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 7
päivänä toukokuuta 2002 sähköisen kaupan
arvonlisäverotukseen liittyvän direktiivin ja
asetuksen; neuvoston direktiivi 2002/38/EY
direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja vä-
liaikaisesta muuttamisesta radio- ja televisio-
lähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti
suoritettaviin palveluihin sovellettavien ar-
vonlisäverojärjestelyjen osalta sekä neuvos-
ton asetus (EY) N:o 792/2002 hallinnollises-
ta yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV)
alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 218/92
väliaikaisesta muuttamisesta sähköistä kau-
pankäyntiä koskevien lisätoimenpiteiden
osalta.

Uusi direktiivi ja asetus koskevat sähköis-
ten tuotteiden eli radio- ja televisiolähetys-
palvelujen sekä eräiden muiden sähköisessä
muodossa toimitettavien palvelujen arvon-
lisäverokohtelua. Niillä muutetaan yhteisössä
sovellettavaa arvonlisäverojärjestelmää kos-
kevia säännöksiä, jotka sisältyvät jäsenvalti-
oiden liikevaihtoverolainsäädännön yhden-
mukaistamisesta — yhteinen arvonlisävero-
järjestelmä: yhdenmukainen määräytymispe-
ruste 17 päivänä toukokuuta 1977 annettuun
kuudenteen neuvoston direktiiviin
77/388/ETY (jäljempänä kuudes arvon-
lisäverodirektiivi) sekä hallinnollisesta yh-
teistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla
27 päivänä tammikuuta 1992 annettuun neu-
voston asetukseen (ETY) N:o 218/92.

Uusi direktiivi ja asetus perustuvat Euroo-
pan yhteisöjen komission kesäkuun 7 päivä-
nä 2000 antamaan ehdotukseen Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi hallin-
nollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen
(ALV) alalla annetun neuvoston asetuksen
(ETY) n:o 218/92 muuttamisesta sekä ehdo-
tukseen neuvoston direktiiviksi direktiivin
77/388/ETY muuttamisesta tiettyihin sähköi-
sessä muodossa toimitettaviin palveluihin
sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen
osalta, KOM(2000)349. Hyväksytyt säädök-
set poikkeavat eräiltä osin komission alkupe-
räisestä ehdotuksesta.

Sähköisen kaupan verovaikutusten selvitte-
ly aloitettiin yhteisön piirissä vuonna 1997.

Jo tuolloin oli havaittavissa, että sähköisen
kaupan kehittyminen ja kasvu tulee asetta-
maan verojärjestelmille uudenlaisia haasteita.
Uudessa sähköisessä toimintaympäristössä
hyödykkeiden myyjät ja ostajat ovat enene-
vässä määrin sijoittautuneet eri maihin, eikä
myyjillä useinkaan ole minkäänlaista kiinne-
kohtaa ostajan maahan. Tällaisten kansainvä-
listen liiketoimien yleistymisen johdosta kat-
sottiin tarpeelliseksi selvittää niitä ongelmia,
joita tämänkaltainen kehitys tulee aiheutta-
maan nykyisten verojärjestelmien toimivuu-
delle.

Vuonna 1998 valmistuneen komission sel-
vityksen mukaan nykyiset verotusmekanis-
mit ja -säännöt riittävät monissa tilanteissa
turvaamaan veronkannon myös uudessa säh-
köisessä toimintaympäristössä. Esimerkiksi
tilanteisiin, joissa internetin kautta tilataan
fyysisiä tavaroita, voidaan soveltaa samoja
sääntöjä kuin perinteiseen postimyyntiin.
Tällaisten toimitusten volyymin kasvu edel-
lyttää kuitenkin jatkossa muun muassa tuon-
timenettelyjen yksinkertaistamista. Erityisek-
si ongelmaksi todettiin kuluttajille sähköises-
ti toimitettavien tuotteiden verottaminen.
Tällaiset toimitukset ovat kokonaan uuden-
tyyppisiä liiketoimia, joita ei oltu voitu ottaa
huomioon kuudetta arvonlisäverodirektiiviä
säädettäessä. Sähköisen kaupan luonteesta
johtuen ongelman ratkaisun todettiin edellyt-
tävän kansainvälistä yhteistyötä.

Kesällä 1998 komissio julkaisi sähköisen
kaupan verotusta koskevat suositukset, KOM
(98)374, joiden pohjalta ECOFIN-neuvostos-
sa hyväksyttiin heinäkuun 6 päivänä 1998
sähköisen kaupan verotusperiaatteet. Ensim-
mäisen pääperiaatteen mukaan sähköistä
kauppaa varten ei tarvita uusia veroja, vaan
verotus tulee toteuttaa nykyisten veromuoto-
jen tarkistusten avulla. Toisena pääperiaat-
teena todetaan, että sähköiset tuotteet ovat
arvonlisäverotuksessa palveluja eivätkä tava-
roita. Kolmannen pääperiaatteen mukaan
sähköiset tuotteet, jotka kulutetaan yhteisös-
sä, tulee verottaa yhteisössä, ja vastaavasti
yhteisön ulkopuolella kulutettavista tuotteista
ei tule kantaa veroa yhteisössä.

Edellä mainitut periaatteet tulivat asialli-
sesti hyväksytyiksi kansainvälisellä tasolla
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OECD:n sähköistä kauppaa koskevassa kon-
ferenssissa Ottawassa syksyllä 1998 (Electro-
nic Commerce; Taxation Framework Condi-
tions) sekä hallitusten että elinkeinoelämän
edustajien toimesta. Myös OECD:n puitteissa
vahvistettiin siten periaate, jonka mukaan ku-
lutusvero tulee kantaa siellä, missä kulutus
tapahtuu.

Nyt kysymyksessä olevan uuden direktiivin
ja asetuksen tarkoituksena on muuttaa yhtei-
sön arvonlisäverolainsäädäntöä siten, että
sähköiset tuotteet voidaan verottaa edellä
mainittujen kansainvälisesti hyväksyttyjen
periaatteiden mukaisesti siellä, missä ne ku-
lutetaan.

Uusi direktiivi edellyttää Suomen arvon-
lisäverolainsäädännön muuttamista vastaa-
maan yhteisön lainsäädäntöä.

2. Nykyt i la

2.1. Euroopan yhteisön nykyisin sovellet-
tava lainsäädäntö

Kuudes arvonlisäverodirektiivi sisältää yk-
sityiskohtaiset verotuspaikkasäännökset siitä,
missä maassa erilaiset palvelut verotetaan.
Direktiivissä ei kuitenkaan ollut otettu erityi-
sesti huomioon uusia sähköisiä tuotteita kos-
kevia kansainvälisiä liiketoimia.

Sähköisiin tuotteisiin sovellettavien direk-
tiivin 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan kol-
mansiin maihin sijoittautuneiden yritysten
yhteisöön myymät palvelut muille kuin elin-
keinonharjoittajille ovat pääsääntöisesti ol-
leet vapautettuja yhteisön arvonlisäverosta.
Tämä on johtunut siitä, että palvelujen vero-
tuspaikkana on tavallisesti maa, jossa myy-
jällä on liiketoimintansa kotipaikka tai kiin-
teä toimipaikka. Kun myyjä on sijoittautunut
maahan, jossa tällaisista palveluista ei kanne-
ta kulutusveroa, se on voinut myydä tuotteita
kokonaan verotta. Yhteisöön sijoittautunei-
den myyjien on sitä vastoin suoritettava ar-
vonlisävero vastaavista palveluista.

Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 9 ar-
tiklan 2 kohdan e alakohdan mukaan yhtei-
sön ulkopuolelle sijoittautuneen myyjän yh-
teisöön sijoittautuneille elinkeinonharjoitta-
jille myymät sähköiset tuotteet verotetaan
pääsääntöisesti yhteisössä. Tällaisiin myyn-
teihin sovellettava käännetty verovelvolli-

suus (ostaja on verovelvollinen) varmistaa
verotuksen useimmissa tilanteissa. Säännök-
set eivät kuitenkaan ole kattavasti ottaneet
huomioon kaikkia sähköisiä palveluja.

Yhteisöön sijoittautuneet yritykset ovat ai-
kaisempien säännösten mukaan voineet jou-
tua suorittamaan veroa eräiltä osin yhteisön
ulkopuolelle tapahtuvasta sähköisten tuottei-
den myynnistä.

Jäsenvaltioon sijoittautuneen myyjän toi-
seen jäsenvaltioon sijoittautuneelle kulutta-
jalle myymät sähköiset tuotteet verotetaan
myyjän valtiossa. Toiseen jäsenvaltioon si-
joittautuneelle elinkeinonharjoittajalle myy-
dyt sähköiset tuotteet on pääsääntöisesti ve-
rotettu ostajan valtiossa.

Nykyisin sovellettavat säännökset eivät ole
mahdollistaneet kaikkien yhteisössä kulutet-
tavien sähköisten tuotteiden verottamista yh-
teisössä eivätkä kaikkien yhteisön ulkopuo-
lella kulutettavien tuotteiden vapauttamista
verosta. Tästä on aiheutunut yhteisöön sijoit-
tautuneille palveluntarjoajille haitallinen kil-
pailun vääristymä suhteessa yhteisön ulko-
puolelle sijoittautuneisiin yrityksiin.

2.2. Kansallinen lainsäädäntö

Arvonlisäverolaki

Arvonlisäverolain (1501/1993) sähköisiin
tuotteisiin sovellettavat säännökset vastaavat
ennen uutta direktiiviä voimassa olleita kuu-
dennen arvonlisäverodirektiivin säännöksiä.
Laissa ei ole otettu erityisesti huomioon uu-
sia sähköisiä tuotteita koskevia kansainväli-
siä liiketoimia, vaan niiden verokohtelu mää-
räytyy yleisten palveluja koskevien säännös-
ten mukaan. Puheena oleviin palveluihin so-
vellettavat verotuspaikkaa koskevat säännök-
set sisältyvät lain 64 ja 68 §:ään.

Yhteisöön sijoittautuneille kuluttajille
myytävien sähköisten tuotteiden verotus-
paikka määräytyy palvelujen myyntimaata
koskevan pääsäännön perusteella. Tällainen
palvelu on arvonlisäverolain 64 §:n mukaan
myyty Suomessa, jos se luovutetaan täällä si-
jaitsevasta kiinteästä toimipaikasta. Jos pal-
velua ei luovuteta kiinteästä toimipaikasta,
myynti verotetaan Suomessa, jos myyjän ko-
tipaikka on täällä. Säännös vastaa kuudennen
arvonlisäverodirektiivin 9 artiklan 1 kohtaa.
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Verotuskäytännön mukaan pääosaan säh-
köisistä tuotteista voidaan soveltaa arvonli-
säverolain 68 §:n immateriaalipalveluja kos-
kevaa myyntimaasäännöstä. Sen mukaan
palvelu on myyty Suomessa, jos ostajalla on
täällä kiinteä toimipaikka, johon palvelu luo-
vutetaan. Jos palvelua ei luovuteta Suomessa
tai ulkomailla olevaan kiinteään toimipaik-
kaan, palvelu on myyty Suomessa, jos osta-
jan kotipaikka on täällä. Jos ostajan kotipaik-
ka on yhteisössä, säännöstä sovelletaan vain
silloin, kun ostaja on elinkeinonharjoittaja.
Säännös vastaa kuudennen arvonlisäverodi-
rektiivin 9 artiklan 2 kohdan e alakohtaa.

Kun yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneet
yritykset tarjoavat sähköisiä tuotteita Suo-
messa kuluttajille, jäävät palvelut Suomessa
64 §:n johdosta verottamatta.

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen myy-
jän Suomeen sijoittautuneelle elinkeinonhar-
joittajalle myymät sähköiset tuotteet verote-
taan pääsääntöisesti Suomessa lain 68 §:n
mukaisesti ja myyntiin sovelletaan käännet-
tyä verovelvollisuutta. Jos palveluun ei voida
soveltaa 68 §:ää, siihen sovelletaan 64 §:ää,
jolloin tällaisesta myynnistä ei ole suoritetta-
va veroa Suomessa.

Suomeen sijoittautuneen myyjän yhteisön
ulkopuolelle kuluttajille tai elinkeinonharjoit-
tajille myymistä sähköisistä tuotteista ei pää-
sääntöisesti suoriteta Suomen veroa lain
68 §:n perusteella. Jos palveluun ei voida so-
veltaa 68 §:ää, siihen sovelletaan 64 §:ää, jol-
loin tällaisesta myynnistä on suoritettava ve-
roa Suomessa.

Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen myy-
jän Suomeen sijoittautuneelle kuluttajalle
myymät sähköiset tuotteet verotetaan myyjän
valtiossa. Vastaavasti Suomeen sijoittautu-
neen myyjän toiseen jäsenvaltioon sijoittau-
tuneille kuluttajille myymät palvelut verote-
taan arvonlisäverolain 64 §:n mukaan Suo-
messa.

Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen myy-
jän Suomeen sijoittautuneelle elinkeinonhar-
joittajalle myymät sähköiset tuotteet verote-
taan pääosin lain 68 §:n mukaan Suomessa.
Jos palveluun ei voida soveltaa 68 §:ää, sii-
hen sovelletaan 64 §:ää, ja sitä ei veroteta
Suomessa. Vastaavasti Suomeen sijoittautu-
neen myyjän toiseen jäsenvaltioon sijoittau-
tuneille elinkeinonharjoittajille myymät pal-

velut verotetaan pääosin ostajan valtiossa, jo-
ten niistä ei suoriteta Suomen veroa. Mikäli
kysymys on sellaisista palveluista, joihin ei
sovelleta 68 §:ää vaan 64 §:ää, on myynneis-
tä kuitenkin suoritettava veroa Suomessa.

Voimassa oleva lainsäädäntö ei siten mah-
dollista kaikkien yhteisön ulkopuolelle sijoit-
tautuneiden yritysten myymien Suomessa ku-
lutettavien sähköisten tuotteiden verottamista
täällä. Lisäksi nykylainsäädäntö ei selkeästi
vapauta kaikkia yhteisön ulkopuolelle myy-
tyjä sähköisiä tuotteita Suomen verosta. Ny-
kyisestä arvonlisäverokohtelusta aiheutuu
näin ollen Suomeen sijoittautuneille myyjille
vastaava kilpailuhaitta kuin muillekin yhtei-
söön sijoittautuneille yrityksille.

Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poik-
keuksista arvonlisävero- ja valmisteverolain-
säädäntöön annettu laki

Suomen liittymisestä Euroopan unioniin
tehdyn sopimuksen (SopS 103/94) liitteenä
olevan pöytäkirjan N:o 2 (Ahvenanmaan
pöytäkirja) mukaan Ahvenanmaata ei lueta
yhteisön arvonlisäverolainsäädännön suhteen
yhteisön arvonlisäveroalueeseen. Poikkeus
merkitsee muun muassa sitä, että yhteisön
veroalueen ja Ahvenanmaan välisiin tavaroi-
den myynteihin ei sovelleta jäsenvaltioiden
välisen yhteisökaupan arvonlisäverojärjes-
telmää. Poikkeus vaikuttaa myös Ahvenan-
maan ja jäsenvaltioiden välisen palvelukau-
pan arvonlisäverokohteluun muun muassa
verotuspaikkasäännösten kautta. Ahvenan-
maan ja yhteisön välisen kaupan arvonlisäve-
rokohtelua koskevat erityissäännökset sisäl-
tyvät Ahvenanmaan maakuntaa koskevista
poikkeuksista arvonlisävero- ja valmistevero-
lainsäädäntöön annettuun lakiin (1266/1996),
jäljempänä erillislaki.

Sähköisten tuotteiden verotuspaikka Ahve-
nanmaahan liittyvissä liiketoimissa määräy-
tyy nykyisin arvonlisäverolain 64 ja 68 §:n
sekä Ahvenmaata koskevan erillislain 7 a §:n
perusteella. Yhteisön ulkopuolisen maan ja
Ahvenanmaan välinen sähköisten tuotteiden
kauppa verotetaan samalla tavalla kuin kol-
mannen maan ja Manner-Suomen välinen
kauppa. Myynti maakuntaan sijoittautuneelle
kuluttajalle jää verottamatta, myynti elinkei-
nonharjoittajalle verotetaan pääsääntöisesti
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Suomessa ja myynti Ahvenanmaalta yhteisön
ulkopuolelle on pääsääntöisesti vapautettu
Suomen verosta. Ahvenanmaan ja muun jä-
senvaltion kuin Suomen välisen sähköisten
tuotteiden kaupan verotus poikkeaa Manner-
Suomen ja muiden jäsenvaltioiden välillä so-
vellettavista säännöistä. Toisesta jäsenvalti-
osta maakuntaan sijoittautuneelle kuluttajalle
tai elinkeinonharjoittajalle myyty palvelu ve-
rotetaan pääsääntöisesti Suomessa. Ahvenan-
maalle sijoittautuneen yrityksen toiseen jä-
senvaltioon kuluttajille myymät palvelut ve-
rotetaan Suomessa ja vastaavat myynnit elin-
keinonharjoittajille verotetaan pääsääntöisesti
ostajan valtiossa. Ahvenanmaan ja muun
Suomen väliset palvelujen myynnit verote-
taan kuten kotimaassa tapahtuvat myynnit.

3. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

3.1. Yleistä

Uuden sähköisiä tuotteita koskevan direk-
tiivin tavoitteena on mahdollistaa yhteisön
alueella kulutettavien sähköisten tuotteiden
verottaminen yhteisössä sekä poistaa nykyi-
sistä säännöksistä aiheutuva kilpailun vääris-
tymä yhteisön ulkopuolelle ja yhteisöön si-
joittautuneiden yritysten välillä. Lisäksi sää-
döksillä pyritään helpottamaan veronkantoa
sähköisessä liiketoimintaympäristössä sekä
yritysten että veroviranomaisten kannalta.

Uusi direktiivi koskee vain sähköisiä tuot-
teita. Näitä ovat kaupallisten radio- ja televi-
siolähetyspalvelujen lisäksi tietyt sähköisten
verkkojen kautta toimitettavat sähköiset pal-
velut, kuten atk-ohjelmat ja -pelit sekä erilai-
set tieto-, kulttuuri- ja viihdepalvelut. Direk-
tiivi ei koske sähköisen verkon välityksellä
tilattuja, mutta perinteiseen tapaan fyysisesti
toimitettuja tavaroita, joiden verotukseen ei
siten tule muutoksia.

Uuden direktiivin mukaan yhteisön ulko-
puolelle sijoittautuneen myyjän on suoritetta-
va veroa yhteisöön sijoittautuneille kuluttajil-
le myymistään sähköisistä tuotteista. Vero on
suoritettava kuhunkin jäsenvaltioon, jossa
tällaisella myyjällä on kuluttaja-asiakkaita.
Yrityksille aiheutuvien hallinnollisten kus-
tannusten vähentämiseksi sähköisten palvelu-
jen osalta käyttöön otetaan erityisjärjestelmä,

jossa myyjä voi hoitaa verotukseen liittyvät
ilmoitus- ja maksuvelvoitteensa yhden jäsen-
valtion verohallinnon kautta. Tämä edellyttää
jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihto- ja
maksujärjestelmän luomista, josta säädetään
neuvoston asetuksessa 792/2002.

Uuden direktiivin mukaan myös yhteisön
ulkopuolelta yhteisöön sijoittautuneille elin-
keinonharjoittajille myydyt sähköiset tuotteet
verotetaan kattavasti yhteisössä. Verotus-
paikka on ostajan sijoittautumisvaltio, ja ve-
rovelvollinen on ostaja. Myyjän ei siten tar-
vitse rekisteröityä yhteisöön näistä myyn-
neistä.

Sähköisten tuotteiden myynti yhteisön ul-
kopuolelle on uusien sääntöjen mukaan kai-
kilta osin vapautettu verosta.

Yhteisöön sijoittautuneen myyjän toiseen
jäsenvaltioon sijoittautuneille kuluttajille
myymien sähköisten tuotteiden verokohtelu
säilyy ennallaan. Verotus tapahtuu aikaisem-
paan tapaan myyjän sijoittautumisvaltiossa.

Sähköisten tuotteiden myynti toiseen jä-
senvaltioon sijoittautuneelle elinkeinonhar-
joittajalle verotetaan kaikilta osin ostajan val-
tiossa, ja siihen sovelletaan käännettyä vero-
velvollisuutta.

Verovelvollisuuteen liittyvien velvoitteiden
noudattamisen helpottamiseksi direktiivi vel-
voittaa jäsenvaltiot tarjoamaan verovelvolli-
sille mahdollisuuden antaa veroviranomaisel-
le rekisteröinti-ilmoitus ja muut verotusta
koskevat ilmoitukset sähköisessä muodossa.

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneisiin
myyjiin sovellettava sähköisten palvelujen
erityisjärjestelmä on tarkoitettu väliaikaisek-
si, ja se on voimassa kolme vuotta direktiivin
täytäntöönpanosta. Järjestelmän soveltamis-
ajan jatkaminen edellyttää uutta neuvoston
päätöstä. Väliaikaisuus liittyy tavoitteeseen
ottaa tulevaisuudessa käyttöön sähköinen ve-
ronkantojärjestelmä veron veloittamista, il-
moittamista, kantamista ja jakamista varten.

Direktiivi on pantava täytäntöön kansalli-
sessa lainsäädännössä 1 päivänä heinäkuuta
2003.

Direktiivi edellyttää arvonlisäverolain
muuttamista vastaamaan direktiivin säännök-
siä. Lisäksi se edellyttää Ahvenanmaata kos-
kevan erillislain muuttamista siten, että Ah-
venanmaan asema yhteisön veroalueen ulko-
puolisena alueena otetaan huomioon.
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Vaikka direktiivin sähköistä kauppaa kos-
kevat säännökset ovat voimassa väliaikaisi-
na, vaikuttaa todennäköiseltä, että järjestel-
mää tullaan muodossa tai toisessa jatkamaan
kolmen vuoden kuluttua. Tämän vuoksi Suo-
men arvonlisäverolainsäädäntöön tehtävät
muutokset ehdotetaan toteutettaviksi pysyvi-
nä lainmuutoksina. Mahdolliset muutokset
nyt ehdotettuihin säännöksiin on tarkoitus
tehdä sen jälkeen, kun uudet yhteisötason
ratkaisut ovat selvillä.

3.2. Arvonlisäverolakiin tehtävistä muu-
toksista

Arvonlisäverolakia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että sähköisten tuotteiden myyn-
nistä yhteisön ulkopuolelta kannettaisiin
Suomen arvonlisävero silloin, kun palvelu on
tarkoitettu kulutukseen Suomessa. Vastaa-
vasti yhteisön ulkopuolella kulutettavia pal-
veluja ei verotettaisi Suomessa. Lakiin otet-
taisiin säännökset yhteisöön sijoittautumat-
tomiin myyjiin sovellettavasta erityisjärjes-
telmästä. Suomen ja muiden jäsenvaltioiden
välistä sähköisten tuotteiden myyntiä koske-
via verotuspaikkasäännöksiä selkeytettäisiin.
Lisäksi kaikille verovelvollisille annettaisiin
oikeus toimittaa verotukseen liittyvät ilmoi-
tukset sähköisesti.

3.2.1. Palvelujen määrittely

Direktiivi

Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 9 ar-
tiklan 2 kohdan e alakohtaan lisättyjen uusien
luetelmakohtien mukaan uusia sähköisiä
tuotteita koskevia säännöksiä sovelletaan ra-
dio- ja televisiolähetyspalveluihin sekä säh-
köisiin palveluihin. Radio- ja televisiolähe-
tyspalveluilla tarkoitettaisiin perinteistä mak-
sullista radio- ja televisiolähetystoimintaa.
Radio- ja televisiolähetyspalvelun käsite ei
kattaisi uusimuotoista internet-verkossa ta-
pahtuvaa palvelutarjontaa. Tällaiseen toimin-
taan sovellettaisiin sitä vastoin sähköisiä pal-
veluja koskevia säännöksiä.

Sähköisiä palveluja on lueteltu direktiivin
liitteessä L. Luettelo ei ole tyhjentävä vaan
kuvaava, joten direktiiviä sovelletaan myös
muihin vastaavantyyppisiin sähköisesti suori-

tettaviin palveluihin.
Liitteessä L on mainittu seuraavat sähköi-

sesti suoritettavat palvelut:
1) verkkosivujen toimittaminen ja isän-

nöinti (hosting), ohjelmien ja laitteistojen
etäylläpito;

2) ohjelmistojen toimittaminen ja niiden
päivitys;

3) kuvien, kirjoitusten ja tietojen toimitta-
minen ja tietokantojen antaminen käyttöön;

4) musiikin, elokuvien ja pelien, myös uh-
ka- tai rahapelien, sekä poliittisten, kulttuuri-,
taide-, urheilu-, tiede- tai viihdelähetysten ja
-tapahtumien tarjoaminen;

5) etäopetuspalvelujen suorittaminen.
Liitteessä L on lisäksi selvennetty sähköi-

sen palvelun käsitettä. Siinä todetaan, että jos
palvelujen suorittaja ja hänen asiakkaansa
ovat yhteydessä toisiinsa sähköpostitse, tämä
ei sinänsä merkitse, että suoritettava palvelu
on sähköinen palvelu.

Jotta kysymyksessä olisi direktiivissä tar-
koitettu sähköinen palvelu, se tulee toimittaa
asiakkaalle sähköisessä muodossa. Direktii-
vissä ei määritellä tarkemmin, mitä tarkoite-
taan palvelun toimittamisella sähköisessä
muodossa. Komission ehdotukseen tällainen
määritelmä sisältyi. Sen mukaan käsitteellä
”toimittaa sähköisessä muodossa” tarkoitet-
taisiin toimitusta, joka lähetetään ja vastaan-
otetaan sähköiseen tietojenkäsittelyyn tarkoi-
tetuilla laitteilla, mukaan luettuina tietojen
digitaalinen pakkaaminen ja tallentaminen,
sekä tietojen välittämistä ja vastaanottamista
johtimella, radioteitse, optisesti tai muulla
sähkömagneettisella menetelmällä, mukaan
luettuna direktiivissä 89/552/ETY tarkoitetut
televisiolähetykset ja radiolähetykset. Käsite
ei sisältäisi sähköisen materiaalin toimitta-
mista kiinteässä muodossa, esimerkiksi CD-
tai DVD-levykkeenä. Vaikka mainittua mää-
ritelmää ei otettu direktiiviin, se kuvaa sitä,
mitä sähköisellä toimittamisella tarkoitetaan.

Uusi direktiivi ei koske telepalveluja. Nii-
den verotus säilyy siten muuttumattomana.

Arvonlisäverolaki

Myös arvonlisäverolakiin otettavia uusia
sähköisiä tuotteita koskevia säännöksiä so-
vellettaisiin radio- ja televisiolähetyspalve-
luihin sekä sähköisiin palveluihin.
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Sähköiset palvelut määriteltäisiin liitteen L
mukaisesti.

3.2.2. Verotuspaikka ja verovelvollisuus

Direktiivi

Sähköisten tuotteiden suoritus- eli verotus-
paikka määräytyy kuudennen arvonlisävero-
direktiivin 9 artiklan 1 kohdan sekä 2 kohdan
e alakohtaan lisättyjen uusien luetelmakohti-
en, mainittuun 2 kohtaan lisätyn uuden f ala-
kohdan sekä mainitun artiklan muutetun
3 kohdan johdantokappaleen ja 4 kohdan pe-
rusteella.

Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 9 ar-
tiklan 1 kohdan mukaan määräytyy radio- ja
televisiolähetyspalvelujen sekä sähköisten
palvelujen verotuspaikka tilanteissa, joissa
jäsenvaltioon sijoittautunut yritys myy palve-
lun muulle kuin elinkeinonharjoittajalle eli
kuluttajalle, joka on sijoittautunut toiseen jä-
senvaltioon. Verotuspaikka on tällöin maa,
jossa myyjällä on liiketoimintansa kotipaikka
tai kiinteä toimipaikka, josta palvelu suorite-
taan, taikka näiden puuttuessa myyjän koti-
paikka tai pysyvä asuinpaikka.

Direktiivin 9 artiklan 2 kohdan e alakohdan
uusissa luetelmakohdissa säädetään radio- ja
televisiolähetyspalvelujen sekä sähköisten
palvelujen verotuspaikasta silloin, kun yhtei-
söön sijoittautunut yritys myy palvelun yh-
teisön ulkopuolelle sijoittautuneelle ostajalle
tai toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle
elinkeinonharjoittajalle tai kun yhteisön ul-
kopuolelle sijoittautunut yritys myy palvelun
yhteisöön sijoittautuneelle elinkeinonharjoit-
tajalle. Palvelun verotuspaikka on tällöin
maa, jossa ostajalla on liiketoimintansa koti-
paikka tai kiinteä toimipaikka, jolle palvelu
suoritetaan, taikka näiden puuttuessa ostajan
kotipaikka tai pysyvä asuinpaikka. Kun täl-
lainen myynti tapahtuu yhteisöön sijoittautu-
neelle elinkeinonharjoittajalle, verovelvolli-
nen on direktiivin 21 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdan mukaan ostaja.

Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 9 ar-
tiklan muutetussa 4 kohdassa säädetään ra-
dio- ja televisiolähetyspalvelujen verotus-
paikka tilanteissa, joissa yhteisön ulkopuolel-
le sijoittautunut myyjä suorittaa palvelun jä-
senvaltioon sijoittautuneille muille henkilöil-

le kuin elinkeinonharjoittajille. Verotuspaik-
ka määräytyy tällöin 9 artiklan 3 kohdan b
alakohdan mukaisesti. Tämä merkitsee sitä,
että näiden palvelujen suorituspaikka on os-
tajan sijoittautumisvaltio edellyttäen, että
palvelun tosiasiallinen käyttö ja hyödyntämi-
nen tapahtuu sen alueella.

Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 9 ar-
tiklan 2 kohdan uudessa f alakohdassa sääde-
tään sähköisten palvelujen verotuspaikka ti-
lanteissa, joissa yhteisön ulkopuolelle sijoit-
tautunut myyjä suorittaa palvelun jäsenvalti-
oon sijoittautuneille muille henkilöille kuin
elinkeinonharjoittajille. Verotuspaikka on
maa, johon ostaja on sijoittautunut taikka
jossa hänellä on kotipaikka tai pysyvä asuin-
paikka.

Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 9 ar-
tiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat
kaksinkertaisen verotuksen, verottamatta jät-
tämisen tai kilpailun vääristymisen välttämi-
seksi 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen
palvelujen osalta pitää mainitun artiklan mu-
kaan maan alueella sijaitsevan palvelun suo-
rituspaikkaa yhteisön ulkopuolella sijaitseva-
na, jos tosiasiallinen käyttö ja hyödyntämi-
nen tapahtuu yhteisön ulkopuolella. Yhteisön
ulkopuolella sijaitsevan palvelun suoritus-
paikkaa voidaan pitää maan alueella sijaitse-
vana silloin, jos tosiasiallinen käyttö ja hyö-
dyntäminen tapahtuu maan alueella. Muu-
tetun 3 kohdan johdantokappaleen mukaan
jäsenvaltiot eivät voi soveltaa tätä säännöstä
muille kuin elinkeinonharjoittajille myytäviin
sähköisiin palveluihin. Kuluttajille myytävi-
en sähköisten palvelujen suorituspaikka mää-
räytyy siten kaikissa tilanteissa edellä maini-
tun ostajan sijoittautumispaikan perusteella.

Arvonlisäverolaki

Arvonlisäverolakia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että radio- ja televisiolähetyspal-
velujen sekä sähköisten palvelujen verotus-
paikan ja verovelvollisuuden määräytymi-
seen sovellettaisiin uuden direktiivin mukai-
sia sääntöjä. Vastaavia sääntöjä sovelletaan
nykyisin telepalveluihin.

Radio- ja televisiolähetyspalvelun sekä
sähköisen palvelun verotuspaikka olisi Suo-
messa silloin, kun yhteisön ulkopuolelle si-
joittautunut myyjä myy palvelun kuluttajalle
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eli muulle henkilölle kuin elinkeinonharjoit-
tajalle, joka on sijoittautunut Suomeen. Ku-
luttajan katsottaisiin sijoittautuneen Suo-
meen, jos palvelu luovutetaan ostajan Suo-
messa olevaan pysyvän toimipaikkaan tai jos
ostajan kotipaikka on täällä.

Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 9 ar-
tiklan muutetun 4 kohdan mukaan jäsenvalti-
oiden on sovellettava 3 kohdan b alakohtaa
sellaisiin yhteisön ulkopuolelle sijoittautu-
neen myyjän suorittamiin radio- ja televisio-
lähetyspalveluihin, jotka se myy jäsenvalti-
oon sijoittautuneille kuluttajille. Tämä mer-
kitsee sitä, että näiden palvelujen verotus-
paikka määräytyy sen perusteella, missä pal-
velun tosiasiallinen käyttö ja hyödyntäminen
tapahtuu. Koska palvelujen tosiasiallisen
käytön ja hyödyntämisen määrittäminen olisi
käytännössä hankalaa, määriteltäisiin radio-
ja televisiolähetyspalvelujen verotuspaikka
ostajan sijoittautumisvaltion perusteella sa-
malla tavalla kuin sähköisten palvelujen ve-
rotuspaikka. Vastaava käytäntö on arvon-
lisäverolaissa aikaisemmin valittu telepalve-
lujen osalta, joiden verotuspaikka määräytyy
saman direktiivisäännöksen perusteella.

Verovelvollinen olisi edellä mainituissa ti-
lanteissa myyjä. Jos ostajana on oikeushenki-
lö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja, verovel-
vollinen olisi kuitenkin yleisten sääntöjen
mukaan ostaja. Sähköisten palvelujen osalta
käännettyä verovelvollisuutta sovellettaisiin
viimeksi mainittuihin ostajiin vain, jos myyjä
ei käytä sähköisten palvelujen erityisjärjes-
telmää.

Verotuspaikka olisi Suomessa myös silloin,
kun yhteisön ulkopuolelle sijoittautunut myy-
jä myy radio- ja televisiolähetyspalvelun tai
sähköisen palvelun elinkeinonharjoittajalle,
joka on sijoittautunut Suomeen. Elinkeinon-
harjoittajan katsottaisiin sijoittautuneen Suo-
meen, jos sillä on täällä kiinteä toimipaikka,
johon palvelu luovutetaan, tai jos ostajan ko-
tipaikka on täällä. Verovelvollinen myynnis-
tä olisi näissä tilanteissa ostaja.

Kun radio- ja televisiolähetyspalvelu tai
sähköinen palvelu myydään yhteisön ulko-
puolelle sijoittautuneelle kuluttajalle tai elin-
keinonharjoittajalle, palveluja ei verotettaisi
Suomessa, vaan maassa, jonne ostaja on si-
joittautunut.

Radio- ja televisiolähetyspalvelujen sekä

sähköisten palvelujen verotuspaikka olisi ny-
kyiseen tapaan Suomessa silloin, kun Suo-
meen sijoittautunut myyjä myy palvelun ku-
luttajalle, joka on sijoittautunut toiseen jä-
senvaltioon. Vastaavasti tällaista palvelua ei
verotettaisi Suomessa vaan myyjän maassa,
jos toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut myyjä
myy palvelun Suomeen sijoittautuneelle ku-
luttajalle.

Radio- ja televisiolähetyspalvelujen sekä
sähköisten palvelujen verotuspaikka olisi
Suomessa myös silloin, kun toiseen jäsenval-
tioon sijoittautunut elinkeinonharjoittaja myy
palvelun elinkeinonharjoittajalle, joka on si-
joittautunut Suomeen. Verovelvollinen olisi
ostaja. Vastaavasti tällaisia palveluja ei vero-
tettaisi Suomessa vaan ostajan maassa silloin,
kun Suomeen sijoittautunut myyjä myy pal-
veluja toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle
elinkeinonharjoittajalle.

Käytännön syistä lakiin ei otettaisi kuu-
dennen arvonlisäverodirektiivin 9 artiklan 3
kohdan mukaista säännöstä, joka sallii mah-
dollisuuden määritellä verotuspaikka palve-
lun tosiasiallisen käyttö- ja hyödyntämispai-
kan perusteella.

Jotta myyjä voisi tehdä oikean verotusrat-
kaisun kaupantekohetkellä, myyjän olisi tie-
dettävä asiakkaan asema, eli onko asiakas
elinkeinonharjoittaja vai yksityinen kuluttaja,
ja asiakkaan sijoittautumisvaltio. Tätä helpot-
taisi se, että myyjällä olisi mahdollisuus niin
sanotun VIES-järjestelmän ja asiakkaan an-
taman arvonlisäverotunnisteen avulla tarkis-
taa, onko asiakas yhteisön alueelle sijoittau-
tunut elinkeinonharjoittaja. Uuden neuvoston
asetuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee antaa
myyjälle mahdollisuus saada vahvistus asiak-
kaan arvonlisäverotunnisteen voimassaolosta
sähköisesti.

OECD:n puitteissa selvitetään parhaillaan
käyttökelpoisia menetelmiä, joiden avulla os-
tajan asema ja sijoittautumisvaltio voitaisiin
todentaa. Laajaa kannatusta on saavuttanut
lähestymistapa, joka perustuu ostajan omaan
ilmoitukseen ja johon voitaisiin yhdistää
muita todentamistekniikoita liiketoimen suu-
ruudesta ja luonteesta riippuen. Selvitystyö
on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2003
alkupuolella.
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3.2.3. Verokanta

Direktiivi

Uusi direktiivi ei aiheuta muutoksia säh-
köisiin tuotteisiin sovellettavaan verokan-
taan. Sähköisiin palveluihin sovelletaan ai-
kaisempaan tapaan yleistä verokantaa. Kuu-
dennen arvonlisäverodirektiivin 12 artiklan 3
kohdan a alakohtaan on selkeyden vuoksi li-
sätty tätä koskeva uusi neljäs alakohta. Ra-
dio- ja televisiolähetyspalveluihin voidaan
aikaisempaan tapaan soveltaa alennettua ve-
rokantaa.

Arvonlisäverolaki

Arvonlisäverolain mukaan yleinen vero-
kanta on 22 prosenttia. Yleistä verokantaa
sovellettaisiin nykyiseen tapaan Suomessa
myytäviin kaupallisiin radio- ja televisiolähe-
tyspalveluihin sekä sähköisiin palveluihin.
Yleisradio Oy:n ja Ålands Radio och TV
Ab:n saamiin televisiomaksuihin perustuviin
korvauksiin sovellettaisiin edelleenkin alen-
nettua 8 prosentin verokantaa.

3.2.4. Sähköisiä palveluja koskeva erityis-
järjestelmä

Direktiivi

Kuudenteen arvonlisäverodirektiiviin lisät-
ty uusi 26 c artikla koskee uutta sähköisiin
palveluihin sovellettavaa erityistä veron il-
moitus- ja maksumenettelyä. Menettelyn
edellyttämää jäsenvaltioiden välistä hallin-
nollista yhteistyötä koskevat säännökset si-
sältyvät uuteen neuvoston asetukseen.

Verotuspaikkasäännösten muutoksen joh-
dosta yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneet
myyjät joutuisivat suorittamaan veroa jokai-
seen jäsenvaltioon, jossa niillä olisi kuluttaja-
asiakkaita. Uuden menettelyn tarkoituksena
on tehdä verovelvoitteiden hoito tällaisille
yrityksille mahdollisimman yksinkertaiseksi.
Tämän vuoksi niille on annettu mahdollisuus
hoitaa velvoitteensa keskitetysti yhden valit-
semansa jäsenvaltion verohallinnon avulla.
Verotusoikeus kuuluu kuitenkin kulutusval-
tiolle, jonka sääntöjen mukaan myös sovel-
lettava verokanta määräytyy.

Erityisjärjestelmää sovelletaan yhteisön ul-
kopuolelle sijoittautuneiden myyjien harjoit-
tamaan sähköisten palvelujen myyntiin kulut-
tajille eli muille kuin elinkeinonharjoittajille.
Menettelyä ei sovelleta radio- ja televisiolä-
hetyspalveluihin.

Artiklan A kohdassa on määritelty erityis-
järjestelmän keskeiset käsitteet:

— Sijoittautumattomalla verovelvollisella
tarkoitetaan verovelvollista, jonka liiketoi-
minnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka ei
ole yhteisön alueella ja jota ei muuten 22 ar-
tiklan nojalla vaadita rekisteröitymään vero-
velvolliseksi.

— Sähköisillä palveluilla ja sähköisesti
suoritettavilla palveluilla tarkoitetaan 9 artik-
lan 2 kohdan e alakohdan viimeisessä lue-
telmakohdassa tarkoitettuja palveluja.

— Tunnistamisjäsenvaltiolla tarkoitetaan
jäsenvaltiota, johon sijoittautumaton vero-
velvollinen päättää ottaa yhteyttä ilmoittaak-
seen verovelvollisena harjoittamansa toimin-
nan alkamisesta yhteisön alueella tämän ar-
tiklan säännösten mukaisesti.

— Kulutusjäsenvaltiolla tarkoitetaan jä-
senvaltiota, jossa sähköisten palvelujen suo-
rittamisen on määrä tapahtua 9 artiklan 2
kohdan f alakohdan mukaisesti.

— Arvonlisäveroilmoituksella tarkoitetaan
ilmoitusta, johon sisältyvät kussakin jäsen-
valtiossa verotettavan määrän määrittämisek-
si tarvittavat tiedot.

Artiklan B kohdan 1 alakohdan mukaan jä-
senvaltioiden on annettava sellaisen sijoittau-
tumattoman verovelvollisen käyttää erityis-
järjestelmää, joka suorittaa sähköisiä palvelu-
ja muulle kuin elinkeinonharjoittajalle, joka
on sijoittautunut yhteisöön tai jonka koti-
paikka tai pysyvä asuinpaikka on jäsenvalti-
ossa. Erityisjärjestelmää sovelletaan kaikkiin
näihin yhteisössä suoritettuihin palveluihin.

Kohdan 2 alakohdan mukaan sijoittautu-
mattoman verovelvollisen on ilmoitettava
tunnistamisjäsenvaltiolle verovelvollisena
harjoittamansa toiminnan alkamisesta, päät-
tymisestä tai muuttumisesta siinä määrin,
ettei hän enää ole oikeutettu erityisjärjestel-
mään. Ilmoitus on tehtävä sähköisesti. Aloit-
tamisilmoituksessa on oltava seuraavat tun-
nistetiedot: nimi, postiosoite, sähköpostiosoi-
te, mukaan lukien verkkosivut, mahdollinen
kansallinen veronumero, ja ilmoitus, ettei
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henkilöä ole merkitty arvonlisäverovelvolli-
seksi yhteisössä. Verovelvollisen on ilmoi-
tettava tunnistamisjäsenvaltiolle kaikista toi-
mitettuja tietoja koskevista muutoksista.

Kohdan 3 alakohdan mukaan tunnistamis-
jäsenvaltion on tunnistettava sijoittautumaton
verovelvollinen yksilökohtaisen numeron
avulla. Kulutusjäsenvaltiot voivat tämän tie-
don pohjalta pitää yllä omia tunnistamisjär-
jestelmiään. Tunnistamisjäsenvaltion on il-
moitettava sähköisesti verovelvolliselle tälle
annettu tunnistamisnumero.

Kohdan 4 alakohdan mukaan tunnistamis-
jäsenvaltio poistaa verovelvollisen henkilön
tunnistamisrekisteristä, jos hän ilmoittaa,
ettei hän enää suorita sähköisiä palveluja, tai
jos voidaan muuten olettaa hänen verollisen
toimintansa päättyneen, jos hän ei enää täytä
erityisjärjestelmän käyttöön oikeuttavia vaa-
timuksia taikka jos hän jatkuvasti jättää nou-
dattamatta erityisjärjestelmää koskevia sään-
töjä.

Kohdan 5 alakohdan mukaan sijoittautu-
mattoman verovelvollisen on toimitettava
tunnistamisjäsenvaltiolle sähköisesti arvon-
lisäveroilmoitus jokaiselta vuosineljänneksel-
tä riippumatta siitä, onko sähköisiä palveluja
suoritettu vai ei. Ilmoitus on toimitettava 20
päivän kuluessa verokauden päättymisestä.
Ilmoituksessa on oltava tunnistamisnumero
ja jokaista verottavaa kulutusjäsenvaltiota
varten verokauden sähköisten palvelujen suo-
ritusten kokonaisarvo arvonlisäverolla vä-
hennettynä sekä vastaavan veron kokonais-
määrä. Sovellettavat verokannat ja suoritet-
tavan veron kokonaismäärä on myös ilmoi-
tettava.

Kohdan 6 alakohdan mukaan arvonlisäve-
roilmoitus on tehtävä euroina. Jäsenvaltiot,
jotka eivät ole ottaneet käyttöön euroa, voi-
vat vaatia, että veroilmoitus tehdään niiden
kansallisissa valuutoissa. Jos myynti on ta-
pahtunut muina valuuttoina, arvonlisäveroil-
moitusta täytettäessä on käytettävä verokau-
den viimeisen päivän vaihtokurssia. Vaih-
dossa on käytettävä Euroopan keskuspankin
julkaisemia vaihtokursseja.

Kohdan 7 alakohdan mukaan sijoittautu-
mattoman verovelvollisen on maksettava ar-
vonlisävero siinä yhteydessä, kun hän toimit-
taa ilmoituksen. Maksu on suoritettava tun-
nistamisjäsenvaltion määräämälle euromää-

räiselle pankkitilille. Jäsenvaltiot, jotka eivät
ole ottaneet käyttöön euroa, voivat vaatia, et-
tä maksu suoritetaan pankkitilille niiden
omassa valuutassa.

Kohdan 8 alakohdan mukaan erityisjärjes-
telmää käyttävälle verovelvolliselle on kuu-
dennen arvonlisäverodirektiivin 17 artiklan
2 kohdan mukaisten vähennysten sijasta
myönnettävä palautus direktiivin
86/560/ETY mukaisesti. Tällaiseen palautuk-
seen ei kuitenkaan sovelleta direktiivin
86/560/ETY 2 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä
4 artiklan 2 kohdan harkinnanvaraisia rajoi-
tuksia.

Kohdan 9 alakohdan mukaan sijoittautu-
mattoman verovelvollisen on pidettävä kirjaa
tämän erityisjärjestelmän piiriin kuuluvista
liiketoimista riittävän yksityiskohtaisesti, jot-
ta kulutusjäsenvaltion verohallinto voi mää-
rittää arvonlisäveroilmoituksen oikeellisuu-
den. Kyseiset tiedot on pyydettäessä saatetta-
va tunnistamisjäsenvaltion ja kulutusjäsen-
valtion saataville sähköisesti. Tiedot on säily-
tettävä kymmenen vuotta sen vuoden lopusta,
jolloin liiketoimi suoritettiin.

Kohdan 10 alakohdan mukaan erityisjärjes-
telmää käyttävään verovelvolliseen ei sovel-
leta 21 artiklan 2 kohdan b alakohtaa. Vero-
viranomaiset eivät siten voi vaatia tällaista
yritystä asettamaan veronmaksuvelvollista
veroedustajaa.

Arvonlisäverolaki

Arvonlisäverolakiin ehdotetaan lisättäväksi
sähköisiä palveluja koskevaan erityisjärjes-
telmään liittyvät direktiivin mukaiset vero-
velvollisten ja verohallinnon välistä veron
ilmoitus- ja tilitysmenettelyä koskevat sään-
nökset. Menettelyn edellyttämää jäsenvalti-
oiden välistä hallinnollista yhteistyötä koske-
vat säännökset sisältyvät uuteen neuvoston
asetukseen, joten niistä ei ole tarpeen säätää
laissa.

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautunut myyjä
voisi hoitaa verotukseen liittyvät velvoitteen-
sa yhden valitsemansa jäsenvaltion verohal-
linnon avulla, joka jakaisi tiedot ja verot
eteenpäin kulutusvaltioille. Arvonlisäverola-
kiin otettaisiin säännökset niitä tilanteita var-
ten, joissa myyjä päättäisi hoitaa velvoitteen-
sa Suomen verohallinnon kautta. Lisäksi la-
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kiin otettaisiin säännökset verotusmenettelys-
tä Suomeen suoritettavan veron osalta niissä
tilanteissa, joissa verovelvollinen valitsee
tunnistamisjäsenvaltioksi toisen jäsenvaltion.

Direktiivin mukaisesti erityismenettelyä
sovellettaisiin yhteisön ulkopuolelle sijoittau-
tuneiden yritysten harjoittamaan sähköisten
palvelujen myyntiin kuluttajille eli muille
kuin elinkeinonharjoittajille. Menettelyä voi-
sivat käyttää vain sellaiset myyjät, joiden ko-
tipaikka tai kiinteä toimipaikka ei ole yhtei-
sön alueella ja jotka eivät muutoin kuin eri-
tyisjärjestelmän johdosta ole velvollisia re-
kisteröitymään verovelvolliseksi yhteisössä.

Erityisjärjestelmää sovellettaisiin kaikkiin
yhteisössä suoritettuihin kuluttajille myytä-
viin sähköisiin palveluihin. Tämä koskisi
paitsi myyntiä yksityishenkilölle myös
myyntiä oikeushenkilölle, joka ei ole elinkei-
nonharjoittaja. Viimeksi mainittuun myyntiin
ei siten näissä tilanteissa sovellettaisi kään-
nettyä verovelvollisuutta.

Myyjän, joka haluaa käyttää menettelyä,
tulisi direktiivin mukaisesti tehdä tunnista-
misjäsenvaltioon sähköinen ilmoitus toimin-
nan alkamisesta yhteisön alueella ja mainita
ilmoituksessa direktiivissä luetellut tunniste-
tiedot. Jos myyjä valitsisi tunnistamisjäsen-
valtioksi Suomen, hänet merkittäisiin täällä
erityiseen tunnistamisrekisteriin. Tällaista
myyjää ei merkittäisi yleiseen arvonlisävero-
velvollisten rekisteriin.

Erityisjärjestelmää käyttävän myyjän vero-
kausi olisi neljänneskalenterivuosi. Veroil-
moitus, jossa olisi mainittava direktiivissä
luetellut tiedot kulutusjäsenvaltiokohtaisesti
eriteltyinä, olisi annettava 20 päivän kuluessa
verokauden päättymisestä sähköisesti. Vero
olisi maksettava samanaikaisesti. Suomen
tunnistamisjäsenvaltioksi valinneen myyjän
olisi annettava veroilmoitus ja suoritettava
vero tänne.

Erityisjärjestelmää soveltavalla verovelvol-
lisella ei olisi oikeutta vähentää Suomessa
tehtäviin hankintoihin sisältyviä arvonlisäve-
roja. Se sijaan sillä olisi oikeus saada niistä
arvonlisäverolain 122 §:ssä tarkoitettu palau-
tus.

Myyjän olisi direktiivin mukaisesti pidettä-
vä riittävän yksityiskohtaista kirjanpitoa eri-
tyisjärjestelmän piiriin kuuluvista liiketoi-
mista ja pyydettäessä saatettava tiedot tunnis-

tamis- ja kulutusjäsenvaltion käytettäviksi
sähköisesti.

Jos myyjä valitsisi tunnistamisjäsenvaltiok-
si muun jäsenvaltion kuin Suomen, tämä jä-
senvaltio merkitsisi myyjän omaan tunnista-
misrekisteriinsä ja antaisi tunnistenumeron
samoin kuin huolehtisi veroilmoitusten ja ve-
rojen vastaanottamisesta sekä tietojen ja ve-
rojen edelleen jakamisesta kulutusvaltioihin.
Koska tällainen myyjä olisi velvollinen suo-
rittamaan veroa myös Suomeen, hänet mer-
kittäisiin Suomen kulutusjäsenvaltiona yllä-
pitämään tunnistamisrekisteriin. Suomeen
suoritettavan veron osalta tällaiseen myyjään
sovellettaisiin samaa verotusmenettelyä kuin
Suomen tunnistamisjäsenvaltioksi valinnee-
seen verovelvolliseen. Tässäkään tapauksessa
myyjää ei merkittäisi yleiseen arvonlisävero-
velvollisten rekisteriin.

3.2.5. Sähköiset ilmoitukset

Direktiivi

Uuden direktiivin 2 artiklalla on muutettu
kuudennen arvonlisäverodirektiivin 28 h ar-
tiklaan sisältyvää 22 artiklaa siten, että vero-
velvollisille mahdollistetaan verotukseen liit-
tyvien ilmoitusten anto sähköisessä muodos-
sa.

Uudet säännökset koskevat kaikkia vero-
velvollisia eivätkä pelkästään sähköistä kaup-
paa harjoittavia tai ulkomaisia yrityksiä. Nii-
den mukaan jäsenvaltioiden on, määräämien-
sä edellytysten mukaisesti, annettava vero-
velvolliselle mahdollisuus tehdä verovelvol-
lisen harjoittaman toiminnan alkamisesta,
muuttumisesta ja loppumisesta tehtävät il-
moitukset, veroilmoitukset, koko vuoden lii-
ketoimia koskeva ilmoitus ja yhteisömyynte-
jä koskeva yhteenvetoilmoitus sähköisesti.
Jäsenvaltiot voivat myös vaatia ilmoitukset
tehtäväksi sähköisesti.

Arvonlisäverolaki

Uuden direktiivin mukaisesti kaikille vero-
velvollisille mahdollistettaisiin arvonlisäve-
rotukseen liittyvien ilmoitusten anto sähköi-
sessä muodossa. Tämä koskisi toiminnan al-
kamisesta, muuttumisesta ja loppumisesta
tehtäviä ilmoituksia, veroilmoituksia, ennak-
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kopalautushakemuksia ja yhteisömyyntejä
koskevaa yhteenvetoilmoitusta. Tällä hetkel-
lä mahdollisuus antaa ilmoitus sähköisesti
koskee vain suomalaisia verovelvollisia sekä
vain veroilmoituksia ja yhteisökaupan yh-
teenvetoilmoituksia.

Direktiivi mahdollistaa myös sen, että jä-
senvaltio vaatii edellä mainitut ilmoitukset
tehtäväksi sähköisesti. Tällaista yleistä vel-
vollisuutta ei kuitenkaan otettaisi arvon-
lisäverolakiin. Sähköisiä palveluja koskevaa
erityisjärjestelmää soveltavien olisi kuitenkin
direktiivin edellyttämällä tavalla annettava
ilmoituksensa sähköisesti.

3.3. Ahvenanmaata koskevat säännöt

Uusi direktiivi edellyttää myös Ahvenan-
maata koskevan erillislain muuttamista siten,
että Ahvenanmaan asema yhteisön veroalu-
een ulkopuolisena alueena otetaan huomioon.

Ahvenanmaan ja yhteisön ulkopuolisten
maiden sekä Ahvenanmaan ja muiden yhtei-
sön jäsenvaltioiden kuin Suomen väliseen
sähköisten tuotteiden myyntiin ehdotetaan
sovellettavaksi samoja periaatteita kuin muun
Suomen ja kolmansien maiden väliseen
kauppaan. Ahvenanmaan ja muun Suomen
välisiin palvelujen myyntiin sovellettaisiin
samoja sääntöjä kuin Suomen sisäiseen
myyntiin. Vastaavalla tavalla on menetelty
telepalvelujen osalta. Sähköisten palvelujen
osalta edellä mainittuihin periaatteisiin jou-
duttaisiin kuitenkin tekemään eräitä niihin
sovellettavasta erityismenettelystä johtuvia
poikkeuksia.

Palvelujen myynti yhteisön ulkopuolelta Ah-
venanmaalle

Yhteisön ulkopuolelta Ahvenanmaalle si-
joittautuneelle kuluttajalle eli muulle kuin
elinkeinonharjoittajalle myydyt radio- ja te-
levisiolähetyspalvelut verotettaisiin Suomes-
sa. Kuluttajan katsottaisiin sijoittautuneen
Ahvenanmaalle, jos palvelu luovutetaan
maakunnassa olevaan ostajan pysyvään toi-
mipaikkaan tai kun ostajan kotipaikka on Ah-
venanmaalla.

Verovelvollinen olisi myyjä, jonka tulisi
suorittaa vero yleisten sääntöjen mukaan.
Myyjä merkittäisiin arvonlisäverovelvollisten

rekisteriin, ja hänellä olisi normaali vähen-
nysoikeus Suomessa tehdyistä hankinnoista.
Kun palvelu myydään oikeushenkilölle, joka
ei ole elinkeinonharjoittaja, verovelvollinen
olisi kuitenkin yleisten sääntöjen mukaan os-
taja. Verokohtelu olisi siten sama kuin vas-
taavassa myynnissä Manner-Suomeen sijoit-
tautuneelle ostajalle.

Myös yhteisön ulkopuolelta Ahvenanmaal-
le sijoittautuneelle kuluttajalle myydyt säh-
köiset palvelut verotettaisiin Suomessa. Di-
rektiivissä tarkoitettu erityisjärjestelmä kos-
kee vain myyntiä yhteisön alueelle sijoittau-
tuneille kuluttajille, joten sitä ei sovelleta os-
tajan ollessa maakuntaan sijoittautunut. Tä-
mä merkitsisi sitä, että yhteisön ulkopuolelle
sijoittautunut myyjä joutuisi soveltamaan rin-
nakkain kahta erilaista menettelyä myydes-
sään samoja palveluja maakuntaan ja muual-
le Suomeen sijoittautuneille kuluttajille. Kos-
ka tämä monimutkaistaisi verotusta, ehdote-
taan, että yhteisön ulkopuolelta maakuntaan
sijoittautuneille kuluttajille myytyihin säh-
köisiin palveluihin sovellettaisiin erityisjär-
jestelmää silloin, kun Suomi on myyjän tun-
nistamisjäsenvaltio. Koska direktiivi ei sään-
tele Ahvenanmaan maakunnassa sovelletta-
vaa verotusmenettelyä, se ei estäne Suomea
säätämästä tällaisesta menettelystä.

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautunut erityis-
järjestelmää soveltava verovelvollinen, joka
olisi valinnut tunnistamisjäsenvaltioksi Suo-
men, ilmoittaisi siten myös maakuntaan si-
joittautuneille kuluttajille tapahtuvat myynnit
erityisjärjestelmään liittyvässä veroilmoituk-
sessa ja suorittaisi niistä veron tämän järjes-
telmän puitteissa. Tämä koskisi myös myyn-
tiä oikeushenkilöille, jotka eivät ole elinkei-
nonharjoittajia, koska tällaiseen myyntiin ei
erityismenettelyssä sovellettaisi käännettyä
verovelvollisuutta. Verotusmenettely olisi si-
ten sama riippumatta siitä, onko kysymyk-
sessä maakuntaan tai muualle Suomeen si-
joittautunut ostaja.

Jos myyjä valitsee tunnistamisjäsenvaltiok-
si muun jäsenvaltion kuin Suomen, myyntiin
maakuntaan sijoittautuneille kuluttajille so-
vellettaisiin Suomessa samankaltaista erityis-
järjestelmää. Myyjän tulisi kuitenkin ilmoit-
taa ja maksaa verot tällaisista myynneistä
erikseen suoraan Suomen verohallinnolle,
koska muut jäsenvaltiot eivät olisi velvollisia
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soveltamaan niihin erityismenettelyä. Tällai-
nen verovelvollinen ilmoittaisi siten yhtei-
söön, mukaan lukien Manner-Suomeen, si-
joittautuneille kuluttajille tapahtuvat myynnit
ja suorittaisi niistä veron tunnistamisjäsen-
valtioon ja maakuntaan sijoittautuneille ku-
luttajille tapahtuvat myynnit erityisjärjestel-
män mukaisella veroilmoituksella Suomeen
ja suorittaisi niistä myös veron Suomeen.
Myyjään sovellettaisiin muutoin Suomessa
erityisjärjestelmän mukaista verotusmenette-
lyä.

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautunut säh-
köisten palvelujen myyjä, joka ei voisi tai ha-
luaisi käyttää erityismenettelyä yhteisöön si-
joittautuneille kuluttajille tapahtuvaan myyn-
tiin, joutuisi suorittamaan veroa Ahvenan-
maalle sijoittautuneille kuluttajille myymis-
tään palveluista yleisten sääntöjen mukaan.
Verotusmenettely olisi tällöin sama kuin ra-
dio- ja televisiolähetyspalveluissa.

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen myy-
jän Ahvenanmaalle sijoittautuneelle elinkei-
nonharjoittajalle myymät radio- ja televisio-
lähetyspalvelut sekä sähköiset palvelut vero-
tettaisiin Suomessa. Verovelvollinen myyn-
neistä olisi ostaja, joten myyjää ei merkittäisi
Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekiste-
riin. Myyjällä olisi oikeus saada arvonlisäve-
rolain 122 §:ssä tarkoitettu palautus Suomes-
ta tekemistään hankinnoista. Verotusmenette-
ly olisi siten sama kuin vastaavassa myynnis-
sä Manner-Suomeen sijoittautuneelle elin-
keinonharjoittajalle.

Palvelujen myynti toisesta jäsenvaltiosta Ah-
venanmaalle

Toisesta jäsenvaltiosta Ahvenanmaalle si-
joittautuneelle kuluttajalle myydyt radio- ja
televisiolähetyspalvelut sekä sähköiset palve-
lut verotettaisiin Suomessa. Tämä olisi tar-
peen, jotta tällainen myynti ei jäisi kokonaan
verottamatta. Tällaiset palvelut on kuuden-
nen arvonlisäverodirektiivin mukaan vapau-
tettu myyjän sijoittautumisvaltion verosta.

Verovelvollinen olisi myyjä, jonka tulisi
suorittaa vero Suomeen yleisten sääntöjen
mukaan. Myyjä merkittäisiin arvonlisävero-
velvollisten rekisteriin ja hänellä olisi nor-
maali vähennysoikeus Suomessa tehdyistä
hankinnoista. Kun palvelu myydään oikeus-

henkilölle, joka ei ole elinkeinonharjoittaja,
verovelvollinen olisi kuitenkin yleisten sään-
töjen mukaan ostaja. Direktiivissä tarkoitettu
sähköisten palvelujen erityisjärjestelmä ei
koskisi näitä palveluja, koska sitä sovelletaan
vain yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneisiin
myyjiin.

Toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut myyjä
joutuisi soveltamaan kahta erilaista menette-
lyä myydessään sähköisiä tuotteita Suomessa
asuville yksityishenkilöille. Se joutuisi suo-
rittamaan veroa Suomeen palvelujen myyn-
nistä Ahvenanmaalla asuville ja omaan sijoit-
tautumisvaltioonsa palvelujen myynnistä
muualla Suomessa asuville yksityishenkilöil-
le.

Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen myy-
jän Ahvenanmaalle sijoittautuneelle elinkei-
nonharjoittajalle myymät radio- ja televisio-
lähetyspalvelut sekä sähköiset palvelut vero-
tettaisiin Suomessa. Verovelvollinen myyn-
neistä olisi ostaja, joten myyjää ei merkittäisi
Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekiste-
riin. Myyjällä olisi oikeus saada arvonlisäve-
rolain 122 §:ssä tarkoitettu palautus Suomes-
ta tekemistään hankinnoista. Verotusmenette-
ly olisi siten sama kuin vastaavassa myynnis-
sä Manner-Suomeen sijoittautuneelle elin-
keinonharjoittajalle.

Palvelujen myynti muualta Suomesta Ahve-
nanmaalle

Muualle Suomeen sijoittautuneen myyjän
Ahvenanmaalle sijoittautuneelle kuluttajalle
tai elinkeinonharjoittajalle myymät radio- ja
televisiolähetyspalvelut sekä sähköiset palve-
lut verotettaisiin nykyiseen tapaan kotimaan
myynteinä. Myyjän tulisi siten suorittaa vero
näistä myynneistä yleisten sääntöjen mukaan.

Palvelujen myynti Ahvenanmaalta yhteisön
ulkopuolelle

Radio- ja televisiolähetyspalvelujen sekä
sähköisten palvelujen myynti maakunnasta
yhteisön ulkopuolelle vapautettaisiin Suomen
verosta. Tämä koskisi sekä myyntiä kulutta-
jille että elinkeinonharjoittajille.
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Palvelujen myynti Ahvenanmaalta toiseen jä-
senvaltioon

Ahvenanmaalle sijoittautuneen myyjän toi-
seen jäsenvaltioon sijoittautuneelle kulutta-
jalle myymistä radio- ja televisiolähetyspal-
veluista ei enää suoritettaisi veroa Suomeen.
Tämä olisi tarpeen kaksinkertaisen verotuk-
sen estämiseksi. Uuden direktiivin mukaan
tällaiset palvelut verotetaan ostajan sijoittau-
tumisvaltiossa. Myyjän tulisi siten suorittaa
vero ostajan valtioon siellä sovellettavien
sääntöjen mukaisesti.

Myöskään Ahvenanmaalta toiseen jäsen-
valtioon sijoittautuneelle kuluttajalle myy-
dyistä sähköisistä palveluista ei enää suoritet-
taisi veroa Suomeen. Tällaiset palvelut vero-
tetaan direktiivin mukaan ostajan sijoittau-
tumisvaltiossa.

Koska Ahvenanmaa on yhteisön veroalu-
een ulkopuolinen alue, maakuntaan sijoittau-
tunut sähköisten palvelujen myyjä voisi so-
veltaa direktiivin mukaista erityisjärjestel-
mää, jos hän täyttää menettelyn muut edelly-
tykset.

Direktiivin mukaan sähköisten palvelujen
erityismenettelyn käytön edellytyksenä on,
että verovelvollinen ei harjoita yhteisön alu-
eella sellaista toimintaa, josta hänet olisi 22
artiklan mukaan rekisteröitävä yhteisössä.
Direktiivin mukaan verovelvollinen on mer-
kittävä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,
jos hän suorittaa yhteisön alueella myyntejä,
joihin liittyy vähennysoikeus, tai yhteisöhan-
kintoja. Tämä ei koske sellaisia yhteisön alu-
eella tapahtuvia myyntejä, joista ostaja on
verovelvollinen.

Ahvenanmaalle sijoittautuneet verovelvol-
liset merkitään samaan yleiseen arvonlisäve-
rovelvollisten rekisteriin kuin Manner-Suo-
meen sijoittautuneet verovelvolliset. Tämä
johtuu siitä, että tarvetta erilliseen Ahvenan-
maan rekisteriin ei ole ollut, koska sama ve-
rohallinto kantaa veron ja valvoo verotusta
koko maassa. Eri rekisterit monimutkaistaisi-
vat menettelyä ja lisäisivät verorajasta aiheu-
tuvia hallinnollisia kustannuksia.

Koska Ahvenanmaalle sijoittautuneiden ve-
rovelvollisten rekisteröinti ei johdu direktii-
vin vaatimuksista vaan perustuu käytännön
näkökohtiin, tämä ei estäisi tällaisia yrityksiä
käyttämästä erityismenettelyä, jos ne eivät

harjoita Manner-Suomen alueella sellaista
toimintaa, josta ne tulisi direktiivin mukaan
rekisteröidä. Ahvenanmaalle sijoittautunut
verovelvollinen voisi siten harjoittaa maa-
kunnan alueella muuta verollista toimintaa
sen estämättä erityismenettelyn soveltamista.

Jos Ahvenanmaalle sijoittautunut verovel-
vollinen valitsisi tunnistamisjäsenvaltioksi
Suomen, hän ilmoittaisi muihin jäsenvaltioi-
hin sijoittautuneille kuluttajille tapahtuvat
sähköisten palvelujen myynnit erityisjärjes-
telmään liittyvässä veroilmoituksessa ja suo-
rittaisi niistä veron tämän järjestelmän puit-
teissa samalla tavalla kuin muut erityisjärjes-
telmää käyttävät verovelvolliset. Sama kos-
kisi tällöin myös myyntejä Manner-Suomeen
tai maakuntaan sijoittautuneille kuluttajille.
Koska myyjä on sijoittautunut Suomeen, hä-
nellä olisi kuitenkin normaali vähennysoike-
us tai arvonlisäverolain 131 §:ssä tarkoitettu
palautusoikeus Suomessa tehdyistä hankin-
noista. Tällainen verovelvollinen joutuisi si-
ten hankintoihin sisältyvän veron takaisin-
saamiseksi soveltamaan myös yleistä vero-
tusmenettelyä.

Jos maakuntaan sijoittautunut sähköisten
palvelujen myyjä valitsisi tunnistamisjäsen-
valtioksi muun jäsenvaltion kuin Suomen,
hän ilmoittaisi yhteisöön eli Manner-Suo-
meen ja toisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneil-
le kuluttajille tapahtuvat sähköisten palvelu-
jen myynnit ja suorittaisi niistä veron tunnis-
tamisvaltioon. Tällainen myyjä soveltaisi
maakuntaan sijoittautuneille kuluttajille ta-
pahtuviin myynteihin yleistä verotusmenette-
lyä ja suorittaisi niistä veron erikseen Suo-
meen. Maakuntaan sijoittautuneille kuluttajil-
le tapahtuvista myynneistä suoritettava vero
ilmoitettaisiin samalla veroilmoituksella kuin
koko toimintaan liittyvät ostot.

Ahvenanmaalle sijoittautunut myyjä, joka
käyttäisi erityisjärjestelmää sähköisten palve-
lujen myyntiin, voi harjoittaa maakunnassa
myös muuta verollista toimintaa, esimerkiksi
tavaroiden myyntiä. Näihin muihin myyntei-
hin sovellettaisiin yleistä verotusmenettelyä.
Menettelyn suhteen merkitystä ei tällöin olisi
sillä, onko tunnistamisvaltio Suomi tai muu
jäsenvaltio.

Ahvenanmaalle sijoittautunut myyjä, joka
päättäisi käyttää erityisjärjestelmää sähköis-
ten palvelujen myyntiin, merkittäisiin tunnis-
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tamisrekisteriin. Hänet merkittäisiin myös
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin toimin-
taan liittyvien vähennysten johdosta sekä
mahdollisen muun verollisen toiminnan osal-
ta.

Ahvenanmaalle sijoittautunut sähköisten
palvelujen myyjä, joka ei voisi tai ei haluaisi
käyttää erityismenettelyä, suorittaisi veroa
myynnistä toiseen jäsenvaltioon sijoittautu-
neille kuluttajille ostajan sijoittautumisvalti-
ossa siellä sovellettavien sääntöjen mukaan.
Verotusmenettely olisi tällöin sama kuin ra-
dio- ja televisiolähetyspalveluissa.

Radio- ja televisiolähetyspalvelujen sekä
sähköisten palvelujen myynnistä maakunnas-
ta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle elin-
keinonharjoittajalle ei suoritettaisi miltään
osin Suomen veroa. Direktiivin mukaan pal-
velut verotetaan asianomaisessa jäsenvaltios-
sa käännettyä verovelvollisuutta soveltaen,
joten myyjän ei tarvitsisi rekisteröityä sinne.

Palvelujen myynti Ahvenanmaalta muualle
Suomeen

Radio- ja televisiolähetyspalvelujen sekä
sähköisten palvelujen myynti maakunnasta
muualle Suomeen sekä kuluttajille että elin-
keinonharjoittajille verotettaisiin nykyiseen
tapaan Suomen sisäisenä myyntinä.

Jos maakuntaan sijoittautunut myyjä kui-
tenkin käyttäisi sähköisten palvelujen eri-
tyismenettelyä yhteisön alueella tapahtuvaan
myyntiin, hän ilmoittaisi erityismenettelyn
puitteissa myös Manner-Suomeen tapahtuvat
kuluttajamyynnit ja maksaisi niistä veron ku-
ten edellä on kuvattu.

Palvelun myynti Ahvenanmaalla

Radio- ja televisiolähetyspalvelujen sekä
sähköisten palvelujen myynti maakunnassa
maakuntaan sijoittautuneille kuluttajille ja
elinkeinonharjoittajille verotettaisiin nykyi-
seen tapaan Suomen sisäisenä myyntinä.

Jos maakuntaan sijoittautunut myyjä kui-
tenkin käyttäisi sähköisten palvelujen eri-
tyismenettelyä yhteisön alueella tapahtuvaan
myyntiin ja tunnistamisjäsenvaltiona olisi
Suomi, hän ilmoittaisi erityismenettelyn puit-

teissa myös maakunnassa tapahtuvat kulutta-
jamyynnit ja maksaisi niistä veron kuten
edellä on kuvattu.

4. Neuvoston asetus

Uuden ilmoitus- ja maksumenettelyn edel-
lyttämää jäsenvaltioiden välistä hallinnollista
yhteistyötä koskevat säännökset sisältyvät
uuteen neuvoston asetukseen 792/2002, jolla
muutetaan väliaikaisesti jäsenvaltioiden vä-
listä hallinnollista yhteistyötä koskevaa neu-
voston asetusta 218/92.

Asetuksen 218/1992 muutetun 1 artiklan
toisen kohdan mukaan asetuksen sovelta-
misala kattaa jäsenvaltioiden väliseen yhtei-
sökauppaan liittyvien liiketoimien lisäksi nyt
myös sähköisiä palveluja koskevan erityisjär-
jestelmän mukaisen tietojenvaihdon ja siihen
liittyvän varojen siirtämisen jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Asetuksen muutetun 6 artiklan 4 kohdan
mukaan kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen
viranomaisen on huolehdittava, että henkilöt,
jotka suorittavat sähköisiä palveluja, ovat oi-
keutetut saamaan vahvistuksen tietyn henki-
lön arvonlisäverotunnisteen voimassaolosta.
Aikaisemmin tämä velvoite on koskenut vain
jäsenvaltioiden väliseen yhteisökauppaan liit-
tyviin liiketoimiin osallistuvia henkilöitä. Li-
säksi säännös sisältää uuden velvoitteen, jon-
ka mukaan 10 artiklassa tarkoitettua komito-
logiamenettelyä noudattaen jäsenvaltioiden
on annettava tämä vahvistus sähköisesti.

Asetukseen lisätty uusi III A osasto sisältää
erityisjärjestelmään liittyvät tietojenvaihtoa
ja maksuja koskevat säännökset.

Uuden 9 b artiklan mukaan sijoittautumat-
toman verovelvollisen toiminnan aloittami-
sesta tunnistamisjäsenvaltiolle toimittama il-
moitus on annettava sähköisesti. Tekniset yk-
sityiskohdat, yhteinen sähköinen viesti mu-
kaan lukien, määritellään asetuksen 10 artik-
lassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tun-
nistamisjäsenvaltion on toimitettava nämä
tiedot samoin kuin tunnistamisnumero säh-
köisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltai-
sille viranomaisille kymmenen päivän kulu-
essa sen kuukauden päättymisestä, jolloin tie-
to saatiin. Tunnistamisjäsenvaltion on ilmoi-
tettava viipymättä sähköisesti muiden jäsen-
valtioiden toimivaltaisille viranomaisille ve-
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rovelvollisen poistamisesta tunnistamisrekis-
teristä.

Uuden 9 c artiklan mukaan arvonlisäve-
roilmoitus on toimitettava sähköisesti. Tekni-
set yksityiskohdat määritellään asetuksen 10
artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.
Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava nä-
mä tiedot sähköisesti kyseisen jäsenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle kymmenen
päivän kuluessa sen kuukauden päättymises-
tä, jolloin veroilmoitus vastaanotettiin. Jä-
senvaltioiden, jotka ovat edellyttäneet ve-
roilmoituksen tekemistä muuna kansallisena
valuuttana kuin euroina, on muunnettava
summat euromääräisiksi käyttäen verokau-
den viimeisenä päivänä voimassa ollutta va-
luuttakurssia. Muuntamisessa on käytettävä
Euroopan keskuspankin julkaisemia valuut-
takursseja. Tunnistamisjäsenvaltion on toimi-
tettava sähköisesti kulutusjäsenvaltiolle tie-
dot, joita tarvitaan kunkin maksun yhdistämi-
seksi asianomaiseen veroilmoitukseen.

Uuden 9 d artiklan mukaan jäsenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle säädetty vel-
vollisuus ylläpitää ja säilyttää sähköistä tie-
tokantaa vastaanottamiensa tietojen käsitte-
lyä varten koskee myös tunnistamisjäsenval-
tion erityisjärjestelmän mukaan keräämiä re-
kisteröinti- ja veroilmoituksen tietoja.

Asetuksen 9 e artiklan mukaan tunnista-
misjäsenvaltion on varmistettava, että vero-
velvollisen maksama määrä siirretään sen ku-
lutusjäsenvaltion nimeämälle euromääräiselle
tilille, jolle maksu kuuluu. Jäsenvaltioiden,
jotka ovat edellyttäneet maksujen suoritta-
mista muuna kansallisena valuuttana kuin eu-
roina, on muunnettava summat euromääräi-
siksi käyttäen valuuttakurssia, joka on voi-
massa verokauden viimeisenä päivänä. Siirto
on tehtävä viimeistään kymmenentenä päivä-
nä sen kuukauden päättymisestä, jolloin
maksu vastaanotettiin. Jos verovelvollinen ei
maksa kannettavaa veroa kokonaisuudessaan,
tunnistamisjäsenvaltion on varmistettava, että
maksu siirretään kulutusjäsenvaltioille suh-
teutettuna kussakin jäsenvaltiossa kannetta-
van veron määrään. Tunnistamisjäsenvaltion
on ilmoitettava tästä sähköisesti kulutus-
jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisil-
le.

Asetuksen 9 f artiklan mukaan jäsenvalti-
oiden on ilmoitettava sähköisesti muiden jä-

senvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille
asiaankuuluvat pankkitilien numerot maksu-
jen vastaanottamista varten. Jäsenvaltioiden
on myös ilmoitettava viipymättä sähköisesti
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille vi-
ranomaisille ja komissiolle muutokset ylei-
seen verokantaan.

Asetuksen muutetun 13 artiklan 1 kohdan
mukaan komission ja jäsenvaltioiden on var-
mistettava, että sellaiset nykyiset ja uudet
viestintä- ja tiedonvaihtojärjestelmät, jotka
ovat tarpeen 9 b ja 9 c artiklassa esitetyn tie-
tojenvaihdon kannalta, toimivat heinäkuun 1
päivään 2003 mennessä. Komissio vastaa jä-
senvaltioiden välisen yhteisen tietoliikenne-
verkko/järjestelmien yhteinen rajapinta
(CCN/CSI) -järjestelmän kehittämisestä. Jä-
senvaltiot vastaavat omien järjestelmiensä
kehittämisestä siten, että tiedonvaihto on
mahdollista CCN/CSI-sanomavälityspalvelua
käyttäen.

5. Esityksen vaikutukset

5.1. Taloudelliset vaikutukset

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneiden yri-
tysten markkinaosuus Suomessa kuluttajille
myydyistä sähköisistä tuotteista on nykyisin
varsin pieni. Nykysääntelyn aiheuttamat kil-
pailun vääristymät ja verotulojen menetykset
eivät siten tällä hetkellä ole merkittäviä. Ti-
lanne voi kuitenkin muuttua tulevaisuudessa
ja ongelmat voivat sähköisen kaupankäynnin
kasvun myötä korostua. Pitkällä aikavälillä
yhteisön ulkopuolelta ostettujen palvelujen
verottomuus vaikuttaisi vääristävästi kulutta-
jien hankintoihin, heikentäisi suomalaisten
yritysten kilpailuasemaa ja aiheuttaisi verotu-
lojen menetyksiä.

Uuden direktiivin mukaiset säännöt pienen-
täisivät merkittävästi yhteisön ulkopuolelle
sijoittautuneiden ja yhteisöön sijoittautunei-
den yritysten välisiä kilpailun vääristymiä ja
vähentäisivät nykysääntelystä aiheutuvia ve-
rotuoton menetyksiä. Sähköisten palvelujen
erityisjärjestelmä kannustaisi osaltaan rehel-
lisiä yrityksiä täyttämään verovelvoitteensa.

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneiden yri-
tysten Suomeen sijoittautuneille kuluttajille
myymien sähköisten tuotteiden verottaminen
lisäisi verotuloja vähäisissä määrin. Vuoden
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2003 toisen vuosipuoliskon aikana verotuo-
ton lisäyksen arvioidaan olevan noin yhden
miljoonan euron suuruusluokkaa.

5.2. Hallinnolliset vaikutukset

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneiden
myyjien velvollisuus rekisteröityä tai tunnis-
tautua yhteisössä ja siihen liittyvä veron tili-
tysvelvollisuus aiheuttaisi yrityksille uusia
hallinnollisia kustannuksia. Uusi sähköisten
palvelujen yksinkertaistettu verontilitysjär-
jestelmä vähentäisi kuitenkin näitä kustan-
nuksia. Kaikkien verovelvollisten käytettä-
vissä olevat uudet sähköiset ilmoitusmenette-
lyt vähentäisivät niitä käyttävien verovelvol-
listen hallinnollisia kustannuksia jossain
määrin.

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneiden
myyjien verotus, sähköisen kaupan erityis-
menettelyn käyttöönotto sekä sähköisten il-
moittamismenettelyjen käytön laajentaminen
lisäisivät verohallinnon tehtäviä ja kustan-
nuksia. Sähköisen kaupan erityisjärjestelmä
edellyttäisi uuden järjestelmän rakentamista
verovelvollisten antamien tietojen ja maksu-
jen käsittelyä sekä jäsenvaltioiden välistä tie-
tojen ja maksujen välittämistä varten. Lisäksi
verohallinnon olisi luotava kattava sähköinen
ilmoittamisjärjestelmä kaikkia verovelvolli-
sia varten.

Direktiivin täytäntöönpanon arvioidaan ai-
heuttavan verohallinnolle noin 440 000 euron
investointikustannuksen. Tästä noin 380 000

euron kustannus aiheutuisi sähköisten palve-
lujen erityisjärjestelmän luomisesta ja noin
60 000 euron kustannus kaikkiin verovelvol-
lisiin sovellettavan sähköisen ilmoittamisjär-
jestelmän laajentamisesta. Järjestelmien vuo-
tuisen käytön arvioidaan aiheuttavan noin
17 000 euron lisäkustannuksen. Lisäksi jär-
jestelmien vuotuinen käyttö aiheuttaisi yhden
henkilötyövuoden lisäyksen.

6. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova-
rainministeriössä. Asian valmistelussa on
kuultu keskeisiä elinkeinoelämän etujärjestö-
jä sekä Ahvenanmaan maakuntahallitusta.

7. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja

7.1. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä.

7.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopi-
muksista ja velvoitteista

Esitys perustuu neuvoston direktiiviin, joka
velvoittaa Suomea muuttamaan kansallista
lainsäädäntöään vuoden 2003 heinäkuun
alusta.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Arvonlisäverolaki

68 a §. Voimassa olevaan pykälään sisältyy
telepalvelun myyntimaata koskeva erityis-
säännös. Pykälään sisällytettäisiin uudet säh-
köisiä tuotteita koskevat myyntimaasäännök-
set, jotka vastaisivat telepalveluihin sovellet-
tavia säännöksiä.

Sähköisten tuotteiden myyntimaa määräy-
tyisi lain 64 §:n ja muutetun 68 a §:n perus-
teella seuraavasti.

Lain 64 §:ään sisältyy palvelujen myynti-
maata koskevan yleissäännös. Sen mukaan
palvelujen myyntimaa on myyjän sijoittau-
tumisvaltio eli maa, jossa myyjällä on kiinteä
toimipaikka, josta palvelu luovutetaan, tai
tällaisen puuttuessa kotipaikka. Säännöksen
perusteella sähköisten tuotteiden myynti
Suomesta toisiin jäsenvaltioihin sijoittautu-
neille kuluttajille verotettaisiin nykyiseen ta-
paan Suomessa, ja niiden myynnistä toisesta
jäsenvaltiosta Suomeen sijoittautuneille ku-
luttajille ei kannettaisi Suomen veroa.

Muutetun 68 a §:n 1 momentin mukaan
sähköisiin tuotteisiin sovellettaisiin immate-
riaalipalvelujen myyntimaata koskevaa
68 §:ää. Lain 68 §:n mukaan palvelun myyn-
timaa on ostajan sijoittautumisvaltio eli maa,
jossa ostajalla on kiinteä toimipaikka, johon
palvelu luovutetaan, tai tällaisen puuttuessa
kotipaikka. Säännöksen perusteella sähköis-
ten tuotteiden myynti yhteisön ulkopuolelta
tai toisesta jäsenvaltiosta Suomeen sijoittau-
tuneelle elinkeinonharjoittajalle verotettaisiin
Suomessa. Myynti Suomesta yhteisön ulko-
puolelle sijoittautuneille elinkeinonharjoitta-
jille tai kuluttajille taikka toiseen jäsenvalti-
oon sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille
vapautettaisiin Suomen verosta.

Lain 68 a §:n 2 momentissa säädettäisiin ti-
lanteesta, jossa sähköinen tuote myydään yh-
teisön ulkopuolelta Suomeen sijoittautuneelle
kuluttajalle. Tällainen myynti verotettaisiin
Suomessa, jos ostajalla on täällä pysyvä toi-
mipaikka, johon palvelu luovutetaan tai, joll-
ei palvelua luovuteta mihinkään pysyvään
toimipaikkaan, jos ostajan kotipaikka on tääl-
lä. Pysyvällä toimipaikalla tarkoitettaisiin

muuna kuin elinkeinonharjoittajana toimivan
oikeushenkilön osalta vastaavanlaista toi-
minnan harjoittamispaikkaa kuin elinkeinon-
harjoittajan liiketoiminnan kiinteä toimipaik-
ka. Luonnollisen henkilön kotipaikka olisi
Suomessa silloin, kun hän asuu täällä eikä
oleskele ulkomailla jatkuvasti.

Uuteen 3 momenttiin sisältyisi direktiivin
sähköisten palvelujen määrittelyä vastaava
määritelmä ja uuteen 4 momenttiin direktii-
vin mukainen määrittelyä selventävä lausu-
ma. Nykyinen 3 momentti siirtyisi pykälän
uudeksi 5 momentiksi.

Pykälän edellä olevaa väliotsikkoa ehdote-
taan muutettavaksi siten, että siinä mainitaan
pykälään lisätyt palvelut.

12 a luku. Sähköisiä palveluja koskeva
erityisjärjestelmä

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 12 a lu-
ku, joka sisältää 133 d—133 x §:t. Pykälissä
säädettäisiin sähköisiin palveluihin sovellet-
tavasta erityisjärjestelmästä. Osa uusista
säännöksistä perustuisi kuudennen arvonlisä-
verodirektiivin 26 c artiklaan. Osalla sään-
nöksistä selkeytettäisiin erityisjärjestelmän ja
yleisten menettelysäännösten suhdetta.

133 d §. Pykälässä määriteltäisiin, kenellä
on oikeus käyttää erityisjärjestelmää ja mihin
myynteihin sitä sovelletaan. Säännös perus-
tuisi kuudennen arvonlisäverodirektiivin 26 c
artiklan A kohdan a alakohtaan ja B kohdan
1 alakohtaan.

Pykälän 1 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää saisi käyttää sellainen yhteisöön si-
joittautumaton verovelvollinen, joka myy
sähköisiä palveluja yhteisöön sijoittautuneille
kuluttajille eli muille kuin elinkeinonharjoit-
tajille. Ostajan sijoittautumisen määrittelyssä
käytettäisiin samaa tekniikkaa kuin 68 a §:n
2 momentin myyntimaasäännöksessä. Palve-
lu katsottaisiin luovutetuksi yhteisöön sijoit-
tautuneelle ostajalle, jos se luovutetaan osta-
jan yhteisön alueella olevaan pysyvään toi-
mipaikkaan, tai, jollei tällaista toimipaikkaa
ole, jos ostajan kotipaikka olisi yhteisössä.

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin yh-
teisöön sijoittautumattoman verovelvollisen
käsite. Sillä tarkoitettaisiin elinkeinonharjoit-
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tajaa, jolla ei ole yhteisön alueella kotipaik-
kaa eikä kiinteää toimipaikkaa, ja jota ei
kuudennen arvonlisäverodirektiivin nojalla
vaadita rekisteröitymään verovelvolliseksi
yhteisössä muutoin kuin tämän erityisjärjes-
telmän soveltamisen vuoksi. Määritelmän
mukaisesti erityisjärjestelmää ei voisi käyttää
myyjä, jolla on joko kotipaikka tai kiinteä
toimipaikka Suomessa tai jossakin muussa
jäsenvaltiossa. Sama koskisi myyjää, joka ei
ole sijoittautunut yhteisöön, mutta joka on di-
rektiivin mukaisesti merkittävä arvonlisäve-
rovelvollisten rekisteriin Suomessa tai muus-
sa jäsenvaltiossa.

Pykälän 3 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää sovellettaisiin kaikkiin järjestelmää
käyttävän verovelvollisen suorittamiin edellä
mainittujen palvelujen myynteihin yhteisös-
sä. Verovelvollinen ei siten voisi soveltaa
yleisten sääntöjen mukaista menettelyä
myynteihin johonkin jäsenvaltioon ja erityis-
järjestelmää myynteihin toisiin jäsenvaltioi-
hin.

Pykälän 4 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää käyttävän verovelvollisen myynteihin
kuluttajan asemassa oleville oikeushenkilöil-
le, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia, ei
sovellettaisi käännettyä verovelvollisuutta.
Säännös olisi tarpeen, jotta menettely olisi
tässä suhteessa mahdollisimman yhdenmu-
kainen koko yhteisön alueella. Säännöksen
soveltamisen suhteen merkitystä ei olisi sillä,
mikä valtio toimii tunnistamisjäsenvaltiona.

133 e §. Pykälään sisältyisivät tunnistamis-
ja kulutusjäsenvaltion määritelmät. Säännös
perustuisi kuudennen arvonlisäverodirektii-
vin 26 c artiklan A kohdan c ja d alakohtaan.

Pykälän 1 momentin mukaan tunnistamis-
jäsenvaltiolla tarkoitettaisiin jäsenvaltiota,
johon yhteisöön sijoittautumaton verovelvol-
linen ottaa yhteyttä ja ilmoittaa erityisjärjes-
telmän mukaisen toiminnan alkamisesta.
Myyjä voisi itse valita, mitä valtiota haluaa
käyttää tunnistamisjäsenvaltiona. Jos vero-
velvollinen ottaa yhteyttä Suomeen, Suomi
toimisi tunnistamisjäsenvaltiona. Merkitystä
ei olisi sillä, myykö verovelvollinen sähköi-
siä palveluja Suomeen, vaan riittävää olisi,
että hän myy niitä johonkin jäsenvaltioon si-
joittautuneille kuluttajille.

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin kulu-
tusjäsenvaltion käsite direktiivin mukaisesti.

133 f §. Pykälässä säädettäisiin verovelvol-
lisen ilmoitusvelvollisuudesta. Säännös pe-
rustuisi kuudennen arvonlisäverodirektiivin
26 c artiklan B kohdan 2 alakohtaan.

Pykälän 1 momentin mukaan Suomen tun-
nistamisjäsenvaltioksi valinneen verovelvol-
lisen olisi ilmoitettava verovirastolle sähköi-
sesti toiminnan aloittamisesta. Pykälän
2 momentin mukaan verovelvollisen olisi il-
moitettava sähköisesti kaikista toimitettuja
tietoja koskevista muutoksista sekä toimin-
nan päättymisestä ja muuttumisesta. Pykälän
3 momentin mukaan Verohallitus määräisi
aloittamisilmoituksessa annettavat tunniste-
tiedot sekä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
ilmoitusten antotavan. Pykälän 4 momentin
mukaan tunnistamisjäsenvaltioksi muun jä-
senvaltion kuin Suomen valinneen verovel-
vollisen olisi noudatettava vastaavia tunnis-
tamisjäsenvaltiossa sovellettavia määräyksiä.

133 g §. Pykälässä säädettäisiin verovelvol-
lisen rekisteröinnistä. Säännös perustuisi
kuudennen arvonlisäverodirektiivin 26 c ar-
tiklan B kohdan 3 alakohtaan.

Pykälän 1 momentin mukaan Suomen tun-
nistamisjäsenvaltioksi valinnut verovelvolli-
nen merkittäisiin erityiseen tunnistamisrekis-
teriin ja hänelle annettaisiin tunnistamisnu-
mero. Tunnistamisnumero ilmoitettaisiin ve-
rovelvolliselle sähköisesti.

Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin ne tilan-
teet, jolloin verovelvollinen poistetaan tun-
nistamisrekisteristä ja oikeus soveltaa eri-
tyisjärjestelmää päättyy.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin sellai-
sen erityisjärjestelmää soveltavan verovel-
vollisen rekisteröinnistä, joka on valinnut
tunnistamisjäsenvaltioksi muun jäsenvaltion
kuin Suomen. Valvonnan mahdollistamiseksi
tällainen verovelvollinen merkittäisiin myös
Suomen tunnistamisrekisteriin. Direktiivin
mukaan kulutusjäsenvaltiot voivat pitää yllä
omia tunnistamisjärjestelmiään.

Pykälän 4 momentin mukaan verovirasto
ilmoittaisi Suomen tunnistamisjäsenvaltioksi
valinneelle verovelvolliselle tunnistamisre-
kisteriin liittyvistä rekisteröintiä koskevista
toimenpiteistään sähköisesti. Verovirasto an-
taisi asianosaisen pyynnöstä valituskelpoisen
päätöksen rekisteröintiasiassa 175 §:n 2 mo-
mentin perusteella.

133 h §. Pykälässä säädettäisiin erityisjär-
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jestelmää käyttävän verovelvollisen veroil-
moituksesta ja verokaudesta. Säännös perus-
tuisi kuudennen arvonlisäverodirektiivin 26 c
artiklan B kohdan 5 ja 6 alakohtaan.

Pykälän 1 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää käyttävän, Suomen tunnistamisjäsen-
valtioksi valinneen verovelvollisen olisi an-
nettava sähköisesti veroilmoitus kultakin ve-
rokaudelta toimivaltaiselle verovirastolle.

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin ve-
roilmoituksen tietosisältö direktiivin mukai-
sesti. Ilmoituksella annettaisiin tiedot koko
yhteisön alueella tapahtuvista verollisista
sähköisten palvelujen myynneistä. Myynnit
ja niistä suoritettavat verot eriteltäisiin kulu-
tusjäsenvaltiokohtaisesti. Lisäksi ilmoitettai-
siin edellä mainittujen verojen yhteismäärä.

Pykälän 3 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää käyttävän verovelvollisen verokausi
olisi neljänneskalenterivuosi. Veroilmoitus
olisi annettava verokautta seuraavan kuukau-
den 20 päivään mennessä.

Pykälän 4 momentin mukaan veroilmoitus
olisi tehtävä euroina. Jos verovelvollinen on
valinnut tunnistamisjäsenvaltioksi muun jä-
senvaltion kuin Suomen, sellainen jäsenval-
tio, joka ei ole ottanut käyttöön euroa, voi
vaatia ilmoituksen tehtäväksi sen kansallises-
sa valuutassa. Muuna valuuttana kuin euroina
tapahtuvien myyntien osalta veroilmoituk-
sessa käytettäisiin Euroopan keskuspankin
julkaisemaa verokauden viimeisen päivän va-
luuttakurssia.

Pykälän 5 momentin mukaan Verohallitus
määrittelisi sähköisen ilmoituksen antotavan.

Pykälän 6 momentin mukaan muun jäsen-
valtion kuin Suomen tunnistamisjäsenvalti-
oksi valinneen verovelvollisen olisi Suomeen
suoritettavan veron osalta noudatettava vas-
taavia tunnistamisjäsenvaltiossa sovellettavia
määräyksiä. Näiden määräysten mahdollisen
rikkomisen seuraamukset määräytyisivät
Suomeen suoritettavan veron osalta arvon-
lisäverolain säännösten perusteella.

133 i §. Pykälä koskisi veron maksuajan-
kohtaa ja –tapaa. Säännös perustuisi kuuden-
nen arvonlisäverodirektiivin 26 c artiklan B
kohdan 7 alakohtaan.

Pykälän 1 momentin mukaan Suomen tun-
nistamisjäsenvaltioksi valinneen verovelvol-
lisen veroilmoituksella suoritettavaksi ilmoit-
tamien verojen yhteismäärä olisi maksettava

verokautta seuraavan kuukauden 20 päivään
mennessä. Tämä vastaisi veroilmoituksen an-
tamiselle säädettyä määräaikaa. Vero olisi
maksettava Suomeen Verohallituksen mää-
räämälle euromääräiselle pankkitilille.

Pykälän 2 momentin mukaan muun jäsen-
valtion kuin Suomen tunnistamisvaltioksi va-
linneen verovelvollisen olisi Suomeen suori-
tettavan veron osalta noudatettava vastaavia
tunnistamisjäsenvaltiossa sovellettavia mää-
räyksiä. Näiden määräysten mahdollisen rik-
komisen seuraamukset määräytyisivät Suo-
meen suoritettavan veron osalta arvonlisäve-
rolain säännösten perusteella.

133 j §. Pykälässä säädettäisiin erityisjär-
jestelmää käyttävän verovelvollisen vähen-
nys- ja palautusoikeudesta. Säännös perustui-
si kuudennen arvonlisäverodirektiivin 26 c
artiklan B kohdan 8 alakohtaan.

Pykälän 1 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää käyttävä yhteisöön sijoittautumaton
verovelvollinen ei saisi tehdä lain 10 luvussa
tarkoitettua vähennystä. Hänellä ei myöskään
olisi oikeutta saada 131 §:ssä tarkoitettua pa-
lautusta Suomessa tehdyistä hankinnoista.
Sen asemesta hän saisi näistä hankinnoista
122 §:ssä tarkoitetun palautuksen. Säännök-
sen soveltamisen suhteen merkitystä ei olisi
sillä, mikä valtio toimii tunnistamisjäsenval-
tiona.

Pykälän 2 momentin mukaan palautusoi-
keus vastaisi laajuudeltaan yleisten sääntöjen
mukaan verovelvollisen yrityksen vähennys-
oikeutta.

133 k §. Pykälä koskisi erityisjärjestelmää
soveltavan verovelvollisen kirjanpito- ja tie-
donantovelvollisuutta. Säännös perustuisi
kuudennen arvonlisäverodirektiivin 26 c ar-
tiklan B kohdan 9 alakohtaan.

133 l §. Pykälässä säädettäisiin erityisjär-
jestelmää koskevien menettelysäännösten
suhde lain muihin menettelyä koskeviin
säännöksiin.

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-
liseen, jonka tunnistamisjäsenvaltiona on
Suomi, sovellettaisiin pääsääntöisesti lain
13—22 luvun menettelysäännöksiä. Tämä
koskisi lähtökohtaisesti sekä Suomeen että
muihin jäsenvaltioihin tilitettävää veroa. Lain
menettelysäännöksiä sovellettaisiin myös ve-
rovelvolliseen, jonka tunnistamisjäsenval-
tiona on toinen jäsenvaltio, Suomeen suori-



HE 125/2002 vp 23

tettavan veron osalta. Näistä pääsäännöistä
tehtävät poikkeukset ja yleisiä menettely-
sääntöjä täydentävät säännökset sisältyisivät
133 m—133 x §:ään.

Lain aineellisia säännöksiä sovellettaisiin
erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolli-
seen vain Suomeen suoritettavan veron osalta
eli siltä osin kuin Suomi on kulutusjäsenval-
tio. Merkitystä ei tällöin olisi sillä, onko tun-
nistamisjäsenvaltio Suomi vai muu jäsenval-
tio.

133 m §. Pykälän mukaan ajallista kohdis-
tamista koskevia 13 luvun säännöksiä ei so-
vellettaisi erityisjärjestelmää käyttävään Suo-
men tunnistamisjäsenvaltioksi valinneeseen
verovelvolliseen siltä osin kuin kysymys on
toiseen jäsenvaltioon tilitettävästä verosta.
Jos tunnistamisjäsenvaltiona on toinen jäsen-
valtio, samaa sääntöä sovellettaisiin 133 l §:n
perusteella.

133 n §. Veron maksamiselle 147 §:n
1 momentissa säädettyä määräaikaa ei sovel-
lettaisi erityismenettelyä käyttävään verovel-
volliseen. Merkitystä ei olisi sillä, onko tun-
nistamisjäsenvaltio Suomi vai muu jäsenval-
tio.

133 o §. Verohallitus määräisi toimivaltai-
sen veroviraston käsittelemään erityisjärjes-
telmää käyttävää verovelvollista koskevia
asioita. Toimivaltaiselle verovirastolle annet-
taisiin aloittamis- ja veroilmoitukset silloin,
kun tunnistamisjäsenvaltio on Suomi. Se hoi-
taisi myös verotukseen ja valvontaan liittyvät
asiat Suomeen suoritettavan veron osalta sil-
loin, kun verovelvollinen on valinnut tunnis-
tamisjäsenvaltioksi toisen jäsenvaltion. Ve-
rohallitus vastaisi neuvoston asetuksen
218/1992 mukaisena toimivaltaisena viran-
omaisena jäsenvaltioiden välisistä tietojen-
vaihdosta ja maksujen välityksestä.

133 p §. Pykälässä selkeytettäisiin ilmoi-
tusvelvollisuutta koskevien säännösten suhde
lain yleisiin menettelysäännöksiin. Pykälän
mukaan 161 ja 162 §:n ja 164 §:n 1 momen-
tin ilmoittamisvelvollisuutta koskevia sään-
nöksiä ei sovellettaisi erityismenettelyä käyt-
tävään verovelvolliseen. Merkitystä ei olisi
sillä, onko tunnistamisjäsenvaltio Suomi vai
muu jäsenvaltio.

133 q §. Pykälässä selkeytettäisiin erityis-
järjestelmään liittyvän rekisteröinnin suhdet-
ta lain yleisiin menettelysäännöksiin.

Pykälän 1 momentin mukaan erityismenet-
telyä käyttävää verovelvollista ei rekisteröi-
täisi 172 §:ssä tarkoitettuun yleiseen arvon-
lisäverovelvollisten rekisteriin. Tämä koskisi
sekä niitä verovelvollisia, jotka ovat valin-
neet tunnistamisjäsenvaltiokseen Suomen, et-
tä niitä, jotka ovat valinneet tunnistamisvalti-
oksi toisen jäsenvaltion ja myyvät sähköisiä
palveluja Suomeen sijoittautuneille kulutta-
jille. Säännös on tarpeen, koska erityismenet-
telyn soveltamisen edellytyksenä on, että yh-
teisöön sijoittautumatonta verovelvollista ei
ole merkittävä yhteisössä arvonlisäverovel-
volliseksi. Se, että verovelvollista ei merkit-
täisi verovelvollisten rekisteriin, ei vaikuttai-
si hänen veronsuorittamisvelvollisuuteensa.

Pykälän 2 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää käyttävään verovelvolliseen ei sovel-
lettaisi, mitä 175 §:n 1 momentissa säädetään
veroviraston velvollisuudesta ilmoittaa asi-
anosaiselle rekisteröintiä koskevista toimen-
piteistä. Erityisjärjestelmään liittyvä vastaava
ilmoitusvelvollisuutta koskeva säännös sisäl-
tyisi lakiehdotuksen 133 g §:n 4 momenttiin.

133 r §. Laissa on tarpeen selkeyttää myös
erityisjärjestelmän puitteissa suoritettavan
veron suhdetta lain 19 luvun yleisiin veron
määräämistä koskeviin säännöksiin.

Pykälän 1 momentin mukaan lain 19 luvun
veron määräämistä koskevia säännöksiä ei
sovellettaisi toiseen jäsenvaltioon suoritetta-
vaan veroon. Veron maksamisen laiminlyön-
nistä aiheutuvat maksuunpano-, veronkoro-
tus- ja viivästysseuraamukset kohdistuisivat
siten lähtökohtaisesti vain Suomeen suoritet-
tavaan veroon. Tämä koskisi säännöksen mu-
kaan niitä verovelvollisia, jotka ovat valin-
neet tunnistamisjäsenvaltiokseen Suomen.
Samaa sääntöä sovellettaisiin 133 l §:n perus-
teella niihin verovelvollisiin, jotka ovat va-
linneet tunnistamisjäsenvaltioksi toisen jä-
senvaltion ja myyvät sähköisiä palveluja
Suomeen sijoittautuneille kuluttajille. Toi-
seen jäsenvaltioon suoritettavan veron osalta
veron määrääminen samoin kuin liikaa mak-
setun veron palauttaminen kuuluisi asian-
omaiselle kulutusjäsenvaltiolle.

Pykälän 2 momentin mukaan 182 §:n ve-
ronkorotussäännöksiä voitaisiin kuitenkin so-
veltaa tunnistamisjäsenvaltiossa myös silloin,
kun kysymys on toiseen jäsenvaltioon tilitet-
tävästä verosta. Veroa voitaisiin siten korot-
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taa, jos verovelvollinen antaa vääriä tietoja
aloittamisilmoituksessa tai laiminlyö muutos-
tietojen ilmoittamisen. Veronkorotus voitai-
siin määrätä muihin jäsenvaltioihin tilitettä-
vien verojen osalta myös silloin, kun vero-
velvollinen ei ilmoita tai maksa veroa määrä-
ajassa. Varsinaisten verotusta koskevien vir-
heellisten tietojen sekä veron määräajassa
maksamatta jättämisen sanktiointi kuuluisi
kulutusjäsenvaltiolle. Myös tunnistamisjä-
senvaltiolla olisi kuitenkin oltava mahdolli-
suus sanktioida verontilitysmenettelyyn liit-
tyvät rutiininomaiset ilmoitus- tai maksulai-
minlyönnit, koska ne aiheuttavat haittaa ve-
rojen tilittämiselle kulutusjäsenvaltioille.
Mahdollinen sanktioiden päällekkäisyys tuli-
si ottaa huomioon veronkorotusta määritettä-
essä.

133 s §. Pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin määräajasta erityisjärjestelmää käyttävän
verovelvollisen Suomeen maksettavan veron
määräämiselle ja jälkiverotukselle. Säännös
olisi tarpeen, koska 178 ja 179 § eivät ota
huomioon näitä tilanteita. Vero olisi määrät-
tävä vuoden kuluessa sen kalenterivuoden
päättymisestä, johon kuuluvalta verokaudelta
veroilmoitus on annettu, jos ilmoitus on an-
nettu oikea-aikaisesti. Edellä mainitun mää-
räajan jälkeen voitaisiin 179 §:ssä säädetyin
edellytyksin toimittaa jälkiverotus kolmen
vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päät-
tymisestä, johon kuuluvalta verokaudelta ve-
ro olisi tullut maksaa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin erityis-
järjestelmän puitteissa Suomeen maksettaval-
le verolle suoritettavasta veronlisäyksestä.
Säännös olisi tarpeen, koska 183 § ei ota
huomioon näitä tilanteita. Myöhässä makse-
tulle ja maksamatta jääneelle verolle olisi
maksettava tai määrättävä veronlisäystä
183 §:n mukaisesti.

133 t §. Pykälän mukaan 20 luvussa tarkoi-
tettua ohjausta ja ennakkoratkaisua ei annet-
taisi niiden liiketoimien osalta, joissa on ky-
symys Suomen tunnistamisjäsenvaltioksi va-
linneen verovelvollisen toiseen jäsenvaltioon
suoritettavasta verosta. Samaa sääntöä sovel-
lettaisiin 133 l §:n perusteella niihin verovel-
vollisiin, jotka ovat valinneet tunnistamisval-
tioksi toisen jäsenvaltion.

133 u §. Pykälässä selkeytettäisiin 21 luvun
oikaisua ja muutoksenhakua koskevien sään-

nösten soveltamista erityisjärjestelmän puit-
teissa tapahtuneeseen verotukseen.

Pykälän 1 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää käyttävä verovelvollinen, joka on il-
moittanut verokaudelta Suomeen tilitettävän
veron liian suurena, saisi oikaista virheen vä-
hentämällä liikaa ilmoitetun veron kalenteri-
vuoden seuraavilta verokausilta Suomeen ti-
litettävästä verosta. Pykälän 2 momentin mu-
kaan verovelvolliselle, joka ei ole tehnyt oi-
kaisua, maksettaisiin liikaa maksettu vero ka-
lenterivuoden päätyttyä. Määräaika vero pa-
lauttamiselle olisi kolme vuotta sen kalente-
rivuoden päättymisestä, jolta veroa on mak-
settu liikaa. Säännökset koskisivat myös ti-
lanteita, joissa tunnistamisjäsenvaltio on muu
jäsenvaltio kuin Suomi. Säännökset eivät
koskisi toiseen jäsenvaltioon tilitettävää ve-
roa, jonka oikaiseminen tapahtuisi kulutus-
valtion toimesta. Säännökset ovat tarpeen,
koska 191 § ei kata näitä tilanteita.

Pykälän 3 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää käyttävän verovelvollisen osalta tili-
kautena pidettäisiin 187 §:n mukaista takai-
sin maksettavalle verolle korkoa laskettaes-
sa,192 ja 193 §:n oikaisu- ja valitusaikaa las-
kettaessa sekä 204 §:n mukaista oikaisua so-
vellettaessa sitä kalenterivuotta, johon kuu-
luvasta verokaudesta on kysymys.

133 v §. Pykälän mukaan laskunantovel-
vollisuutta koskevaa 209 a §:n säännöstä ei
sovellettaisi erityisjärjestelmää käyttävään
Suomen tunnistamisjäsenvaltioksi valinnee-
seen verovelvolliseen siltä osin, kuin kysy-
mys on toiseen jäsenvaltioon tilitettävästä ve-
rosta. Samaa sääntöä sovellettaisiin 133 l §:n
perusteella niihin verovelvollisiin, jotka ovat
valinneet tunnistamisvaltioksi toisen jäsen-
valtion.

133 x §. Pykälässä selkeytettäisiin lain ran-
gaistussäännösten soveltamista erityisjärjes-
telmää käyttävään verovelvolliseen. Pykälän
mukaan verovelvolliseen syyllistyisi
218 §:ssä säädettyyn arvonlisäverorikkomuk-
seen, jos hän jättäisi asianmukaisesti täyt-
tämättä viranomaisen kehotuksesta huolimat-
ta erityisjärjestelmään liittyvän ilmoituksen
antovelvollisuuden tai kirjanpitovelvollisuu-
den.

163 §. Pykälään lisättäisiin säännös siitä,
että verovelvollisen rekisteröintiin liittyvät
ilmoitukset, veroilmoitus, ennakkopalau-
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tushakemus ja yhteisökauppaan liittyvä yh-
teenvetoilmoitus voitaisiin antaa myös säh-
köisesti. Verohallitus määräisi tarkemmin
tietojen teknisen antotavan. Säännös vastaisi
kuudennen arvonlisäverodirektiivin muutet-
tua 22 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, 4 koh-
dan a alakohtaa ja 6 kohdan b alakohdan tois-
ta alakohtaa.

165 §. Pykälään lisättäisiin uusi 3 moment-
ti, jossa todettaisiin selkeyden vuoksi, ettei
1 momentin vaatimusta asiakirjojen allekir-
joittamisesta sovelleta veroviranomaisille
sähköisesti annettaviin ilmoituksiin. Verohal-
litus määrittelisi tarkemmin sähköisten ilmoi-
tusten teknisen antotavan ja tavan, jolla säh-
köisen ilmoituksen antajan tulisi tunnistau-
tua.

1.2. Laki Ahvenanmaan maakuntaa kos-
kevista poikkeuksista arvonlisävero-
ja valmisteverolainsäädäntöön

7 a §. Voimassa olevaan pykälään sisälty-
vät Ahvenanmaahan liittyvät tele- ja immate-
riaalipalvelujen myyntimaata koskevat eri-
tyissäännökset. Esityksessä ehdotetaan, että
pykälän 2 momentin johdantokappaleen py-
käläviittausta muutettaisiin, jolloin pykälä
koskisi myös sähköisiä tuotteita.

Myös Ahvenanmaahan liittyvien liiketoi-
mien osalta sähköisten tuotteiden myyntimaa
määräytyisi pääasiassa arvonlisäverolain
68 a §:n perusteella. Mainittua säännöstä so-
vellettaisiin kolmansien maiden ja Ahve-
nanmaan väliseen myyntiin vastaavalla taval-
la kuin kolmansien maiden ja Manner-Suo-
men väliseen kauppaan. Sähköisten tuottei-
den myynti yhteisön ulkopuolelta Ahvenan-
maalle sijoittautuneille elinkeinonharjoittajil-
le tai kuluttajille verotettaisiin Suomessa ja
palvelujen myynnistä yhteisön ulkopuolelle
ei kannettaisi Suomen veroa. Säännöstä so-
vellettaisiin myös Ahvenanmaan ja muiden
yhteisön jäsenvaltioiden kuin Suomen väli-
seen myyntiin vastaavalla tavalla kuin Man-
ner-Suomen ja toisten jäsenvaltioiden väli-
seen kauppaan silloin, kun ostajana on elin-
keinonharjoittaja. Myynti toiseen jäsenvalti-
oon verotettaisiin ostajan valtiossa ja myynti
toisesta jäsenvaltiosta Ahvenanmaalle vero-
tettaisiin Suomessa siten, että ostaja on vero-
velvollinen.

Ahvenanmaata koskevan erillislain
7 a §:ään sisältyisivät Ahvenanmaan ja mui-
den jäsenvaltioiden kuin Suomen välistä säh-
köisten tuotteiden myyntiä koskevat myyn-
timaasäännökset tapauksissa, joissa ostajana
on muu kuin elinkeinonharjoittaja. Pykälän
1 momentti koskisi tilannetta, jossa toiseen
jäsenvaltioon sijoittautunut yritys myy säh-
köisen tuotteen Ahvenanmaalle sijoittautu-
neelle ostajalle. Tällainen myynti verotettai-
siin Suomessa. Pykälän 2 momentti koskisi
tilannetta, jossa myyjä on sijoittautunut Ah-
venanmaalle ja ostaja muuhun jäsenvaltioon
kuin Suomeen. Tällaisesta myynnistä ei kan-
nettaisi veroa Suomessa.

25 b §. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jossa
säädettäisiin sähköisiä palveluja koskevan
erityisjärjestelmän soveltamisesta tilanteessa,
jossa palvelu myydään kolmannesta maasta
Ahvenanmaan maakuntaan sijoittautuneelle
kuluttajalle. Säännöksen edelle lisättäisiin
uusi väliotsake.

Arvonlisäverolain 133 d §:n 1 momentin
mukaan sähköisten palvelujen erityisjärjes-
telmää sovellettaisiin vain yhteisöön sijoit-
tautuneille kuluttajille tapahtuviin myyntei-
hin. Erillislakiin otettaisiin säännös, jonka
mukaan erityismenettelyä voitaisiin soveltaa
myös Ahvenanmaalle sijoittautuneille kulut-
tajille tapahtuviin myynteihin.

Pykälän 1 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää sovellettaisiin myös silloin, kun vero-
velvollinen myy sähköisiä palveluja Ahve-
nanmaalle sijoittautuneille kuluttajille. Edel-
lytyksenä olisi, että myyjä hakeutuu menette-
lyn piiriin yhteisön alueella tapahtuvasta
myynnistä. Tällöin sen olisi automaattisesti
sovellettava erityisjärjestelmää myös Ahve-
nanmaalla tapahtuvaan myyntiin. Jos vero-
velvollisen tunnistamisjäsenvaltio on Suomi,
hän ilmoittaisi ja suorittaisi siten veron eri-
tyisjärjestelmän puitteissa myös maakuntaan
sijoittautuneille kuluttajille myymistään säh-
köisistä palveluista.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin poik-
keuksista erityisjärjestelmän soveltamiseen
tilanteissa, joissa myyjän tunnistamisjäsen-
valtio on muu jäsenvaltio kuin Suomi. Myy-
jän tulisi tällöin antaa veroilmoitus ja maksaa
vero Ahvenanmaalle sijoittautuneille kulutta-
jille tapahtuvista myynneistä erikseen suo-
raan Suomen verohallinnolle. Tällaiseen
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myyjään sovellettaisiin muilta osin Suomessa
erityisjärjestelmän mukaista verotusmenette-
lyä.

Erityisjärjestelmää käyttävä verovelvolli-
nen ei tulisi arvonlisäverolain 133 q §:n mu-
kaan merkittäväksi arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin Ahvenanmaalle myytävien säh-
köisten palvelujen johdosta.

Pykälän 3 momentissa täsmennettäisiin ar-
vonlisäverolain 133 e §:n 2 momentin kulu-
tusjäsenvaltion käsitettä tilanteissa, joissa
palvelu myydään Ahvenanmaalle sijoittautu-
neelle ostajalle. Kulutusvaltion katsottaisiin
näissä tilanteissa olevan Suomi.

25 c §. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jossa
säädettäisiin sähköisiä palveluja koskevan
erityisjärjestelmän soveltamisesta Ahvenan-
maan maakuntaan sijoittautuneeseen myy-
jään.

Koska Ahvenanmaa on yhteisön veroalu-
een ulkopuolinen alue, maakuntaan sijoittau-
tunut sähköisten palvelujen myyjä voisi ar-
vonlisäverolain 133 d §:n nojalla käyttää eri-
tyisjärjestelmää myydessään mainittuja pal-
veluja yhteisön alueelle sijoittautuneille ku-
luttajille, jos hän muutoin täyttäisi menette-
lyn edellytykset.

Arvonlisäverolain 133 d §:n 2 momentin
mukaan erityismenettelyn käytön edellytyk-
senä on, että verovelvollinen ei muutoin har-
joita yhteisön alueella sellaista toimintaa, jos-
ta hänen olisi direktiivin 22 artiklan mukaan
rekisteröidyttävä verovelvolliseksi yhteisös-
sä. Koska se, että Ahvenanmaan maakuntaan
sijoittautuneet verovelvolliset merkitään ar-
vonlisäverolain 172 §:ssä tarkoitettuun ar-
vonlisäverovelvollisten rekisteriin ei johdu
direktiivin vaatimuksista, rekisteröinti ei es-
täisi niitä käyttämästä erityismenettelyä, jos
ne eivät harjoita Manner-Suomen alueella
sellaista toimintaa, josta ne tulisi direktiivin
mukaan rekisteröidä. Selkeyden vuoksi tästä
otettaisiin erillislakiin nimenomaiset sään-
nökset.

Pykälän 1 momentin mukaan Ahvenan-
maalle sijoittautunut myyjä voisi käyttää eri-
tyisjärjestelmää sen estämättä, että hänet on
merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
Suomessa. Lisäedellytyksenä olisi, että vero-
velvollinen ei suorita muun Suomen alueella
liiketoimia, joista kolmanteen maahan sijoit-
tautunut elinkeinonharjoittaja tulisi merkitä

arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Lisä-
edellytys määriteltäisiin kolmanteen maahan
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan käsit-
teen avulla, koska Ahvenanmaan ja muun
Suomen välisiin palvelujen myynteihin so-
vellettaisiin verorajasta huolimatta pääsään-
töisesti samoja sääntöjä kuin kotimaan sisäi-
seen verotukseen.

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin tar-
kemmin, milloin liiketoimi katsotaan suorite-
tun Manner-Suomen alueella. Tällaisina lii-
ketoimina pidettäisiin toimia, jotka kolman-
teen maahan sijoittautuneen elinkeinonhar-
joittajan suorittamina olisivat arvonlisävero-
lain myyntimaasäännösten mukaisia sääntöjä
soveltaen tapahtuneet Manner-Suomessa.

Pykälän 3 momentin mukaan Ahvenan-
maalle sijoittautuneeseen erityisjärjestelmää
käyttävään verovelvolliseen ei sovellettaisi
arvonlisäverolain 133 q §:ää. Hänet merkit-
täisiin siten sekä tunnistamisrekisteriin että
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

25 d §. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jossa
säädettäisiin erityisjärjestelmää käyttävän
Ahvenanmaan maakuntaan sijoittautuneen
myyjän Ahvenanmaan sisäiseen myyntiin so-
vellettavasta verotusmenettelystä silloin, kun
tunnistamisjäsenvaltiona on muu jäsenvaltio
kuin Suomi.

Uutta 25 b §:n 1 momenttia sovellettaisiin
myös Ahvenanmaalle sijoittautuneeseen ve-
rovelvolliseen, joka käyttää sähköisten palve-
lujen erityisjärjestelmää ja jonka tunnistamis-
jäsenvaltio on Suomi. Tällaisen verovelvolli-
sen tulisi siten soveltaa erityisjärjestelmää
paitsi sähköisten palvelujen myyntiin Man-
ner-Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin sijoit-
tautuneille kuluttajille myös maakunnan si-
säisiin kuluttajamyynteihin. Verovelvollinen
ilmoittaisi ja maksaisi veron myös viimeksi
mainituista myynneistä erityisjärjestelmän
puitteissa.

Uuden 25 d §:n mukaan Ahvenanmaan si-
säiseen kuluttajamyyntiin ei sitä vastoin so-
vellettaisi erityisjärjestelmää, jos maakuntaan
sijoittautunut verovelvollinen valitsisi tunnis-
tamisjäsenvaltioksi muun jäsenvaltion kuin
Suomen. Tällainen verovelvollinen soveltaisi
erityisjärjestelmää vain sähköisten palvelujen
myyntiin Manner-Suomeen ja muihin jäsen-
valtioihin sijoittautuneille kuluttajille. Sen si-
jaan maakuntaan sijoittautuneille kuluttajille
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tapahtuvasta myynnistä suoritettava vero il-
moitettaisiin ja maksettaisiin yleisessä vero-
tusmenettelyssä.

25 e §. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jossa
säädettäisiin erityisjärjestelmää käyttävän
Ahvenanmaan maakuntaan sijoittautuneen
myyjän vähennys- ja palautusoikeudesta.
Koska Ahvenanmaalle sijoittautunut erityis-
järjestelmää käyttävä myyjä on sijoittautunut
Suomeen, hänellä olisi, toisin kuin muilla eri-
tyisjärjestelmää soveltavilla verovelvollisilla,
normaali vähennysoikeus Suomessa tehdyis-
tä hankinnoista.

Pykälää sovellettaisiin erityisjärjestelmää
käyttävään Ahvenanmaalle sijoittautuneeseen
verovelvolliseen riippumatta siitä, onko tun-
nistamisjäsenvaltio Suomi vai muu jäsenval-
tio.

25 f §. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jossa
säädettäisiin erityisjärjestelmää käyttävään
Ahvenanmaalle sijoittautuneeseen myyjään
sovellettavasta verotusmenettelystä ostovä-
hennysten sekä muun kuin erityisjärjestelmän
piiriin kuuluvan myynnin osalta. Pykälän
mukaan tällainen verovelvollinen soveltaisi
hankintoihin sisältyvän veron takaisinsaami-
sessa sekä muusta myynnistä suoritettavan
veron tilittämisessä yleistä ilmoitus- ja vero-
tusmenettelyä verokausineen ja määräaikoi-

neen. Erityisjärjestelmän piiriin kuuluvista
myynneistä annettaisiin erityisjärjestelmän
mukaiset ilmoitukset neljännesvuosittain ja
ostoista ja muusta verollisesta myynnistä
yleisen menettelyn mukaiset ilmoitukset ka-
lenterikuukausittain. Yleisessä menettelyssä
annettavassa ilmoituksessa ei otettaisi huo-
mioon erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia
myyntejä. Tämä merkitsisi käytännössä sitä,
että myyjä, joka harjoittaa pelkästään säh-
köisten palvelujen myyntiä erityismenettelyä
käyttäen, saisi palautusta hankinnoistaan ar-
vonlisäverolain 149 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun ennakkopalautusmenettelyn mukaisesti.

2. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan direktii-
vin edellyttämällä tavalla 1 päivänä heinä-
kuuta 2003.

Uutta lainsäädäntöä sovellettaisiin, kun
myyty palvelu on suoritettu tai otettu omaan
käyttöön lain voimaantulopäivänä tai sen jäl-
keen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

arvonlisäverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 68 a § ja sen

edellä oleva väliotsikko, sellaisena kuin ne ovat laissa 585/1997, sekä
lisätään lain I osaan uusi 12 a luku, lakiin siitä lailla 915/2001 kumotun 163 §:n tilalle uusi

163 § ja 165 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1486/1994, uusi 3 momentti seuraavasti:

Radio- ja televisiolähetyspalvelut, sähköiset
palvelut sekä telepalvelut

68 a §
Mitä 68 §:ssä säädetään, sovelletaan myös

radio- ja televisiolähetyspalveluun, sähköi-
seen palveluun sekä telepalveluun.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu palvelu on
kuitenkin myyty Suomessa myös silloin, kun:

1) kiinteä toimipaikka, josta palvelu luovu-
tetaan, tai jollei palvelua luovuteta kiinteästä
toimipaikasta, myyjän kotipaikka on Yhtei-
sön ulkopuolella;

2) ostajana on muu kuin elinkeinonharjoit-
taja; ja

3) palvelu luovutetaan ostajan Suomessa
olevaan pysyvään toimipaikkaan tai, jollei
palvelua luovuteta pysyvään toimipaikkaan,
kun ostajan kotipaikka on Suomessa.

Sähköisillä palveluilla tarkoitetaan seuraa-
via sähköisesti suoritettavia palveluja:

1) verkkosivujen luovuttaminen ja isän-
nöinti (hosting) sekä ohjelmien ja laitteisto-
jen etäylläpito;

2) ohjelmistojen luovuttaminen ja niiden
päivitys;

3) kuvien, kirjoitusten ja tietojen luovutta-
minen sekä tietokantojen antaminen käyt-
töön;

4) musiikin, elokuvien ja pelien, myös uh-
ka- tai rahapelien, sekä poliittisten, kulttuuri-,
taide-, urheilu-, tiede- tai viihdelähetysten ja
-tapahtumien toimittaminen;

5) etäopetuspalvelujen suorittaminen;

6) edellä 1—5 kohdassa mainittujen palve-
lujen kaltaiset palvelut.

Palvelua ei pidetä sähköisenä palveluna
pelkästään sillä perusteella, että palvelun
myyjä ja ostaja ovat yhteydessä toisiinsa säh-
köpostin avulla.

Telepalvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka
tarkoituksena on signaalien, kirjoitettujen tai
kuvallisten viestien, ääniviestien tai tietojen
välittäminen, lähettäminen ja vastaanottami-
nen johtimitse, radioteitse, optisesti tai muul-
la sähkömagneettisella menetelmällä sekä
tällaisen välitys-, lähetys- tai vastaanottoka-
pasiteetin käyttöoikeuden myöntämistä tai
siirtoa.

12 a luku.

Sähköisiä palveluja koskeva erityisjärjes-
telmä

133 d §
Yhteisöön sijoittautumattomalla verovel-

vollisella on oikeus käyttää tässä luvussa tar-
koitettua erityisjärjestelmää, jos verovelvol-
linen myy sähköisen palvelun muulle kuin
elinkeinonharjoittajalle ja luovuttaa palvelun
ostajan Yhteisön alueella olevaan pysyvään
toimipaikkaan tai, jollei palvelua luovuteta
pysyvään toimipaikkaan, ostajan kotipaikka
on Yhteisössä.

Yhteisöön sijoittautumattomalla verovel-
vollisella tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa,
jolla ei ole Yhteisön alueella kotipaikkaa eikä
kiinteää toimipaikkaa ja jota ei jäsenvaltioi-
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den liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmu-
kaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojär-
jestelmä: yhdenmukainen määräytymisperus-
te 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuu-
dennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY
(kuudes arvonlisäverodirektiivi) 22 artiklan,
sellaisena kuin se on 28 h artiklassa, nojalla
muuten kuin tämän erityisjärjestelmän joh-
dosta vaadita rekisteröitymään verovelvolli-
seksi Yhteisössä.

Erityisjärjestelmää sovelletaan kaikkiin jär-
jestelmää käyttävän verovelvollisen suorit-
tamiin 1 momentissa tarkoitettuihin myyntei-
hin.

Erityisjärjestelmää soveltavan verovelvolli-
sen suorittamiin 1 momentissa tarkoitettuihin
myynteihin oikeushenkilölle, joka ei ole
elinkeinonharjoittaja, ei sovelleta 9 §:n 1 mo-
menttia.

133 e §
Tunnistamisjäsenvaltiolla tarkoitetaan jä-

senvaltiota, johon Yhteisöön sijoittautumaton
verovelvollinen ottaa yhteyttä ilmoittaakseen
133 d §:ssä tarkoitetun toiminnan alkamises-
ta tämän luvun säännösten mukaisesti.

Kulutusjäsenvaltiolla tarkoitetaan jäsenval-
tiota, jossa sähköinen palvelu kuudennen ar-
vonlisäverodirektiivin 9 artiklan 2 kohdan f
alakohdan mukaan suoritetaan.

133 f §
Yhteisöön sijoittautumattoman verovelvol-

lisen, joka valitsee tunnistamisjäsenvaltioksi
Suomen, on tehtävä sähköisesti ilmoitus
133 d §:ssä tarkoitetun toiminnan aloittami-
sesta 133 o §:ssä mainitulle verovirastolle.

Aloittamisilmoituksella annettujen tietojen
muutoksista samoin kuin toiminnan päätty-
misestä tai muuttumisesta siten, ettei vero-
velvollinen enää ole oikeutettu käyttämään
erityisjärjestelmää, on ilmoitettava sähköises-
ti verovirastolle.

Verohallitus määrää tarkemmin toiminnan
aloittamista koskevassa ilmoituksessa annet-
tavista tiedoista sekä 1 ja 2 momentissa tar-
koitettujen tietojen antotavasta.

Yhteisöön sijoittautumattoman verovelvol-
lisen, joka valitsee tunnistamisjäsenvaltioksi
muun jäsenvaltion kuin Suomen ja jonka on
suoritettava veroa Suomeen, on noudatettava

tunnistamisjäsenvaltiossa sovellettavia vas-
taavia määräyksiä.

133 g §
Edellä 133 f §:n 1 momentissa tarkoitettu

verovelvollinen merkitään tunnistamisrekis-
teriin ja hänelle annetaan yksilökohtainen
tunnistamisnumero. Verovirasto ilmoittaa
asianomaiselle tunnistamisnumeron sähköi-
sesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu verovel-
vollinen poistetaan tunnistamisrekisteristä,
jos:

1) hän ilmoittaa, ettei enää suorita sähköi-
siä palveluja;

2) voidaan muuten olettaa hänen verollisen
toimintansa päättyneen;

3) hän ei enää täytä erityisjärjestelmän so-
veltamisen edellytyksiä; tai

4) hän jatkuvasti jättää noudattamatta eri-
tyisjärjestelmää koskevia sääntöjä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun rekiste-
riin merkitään myös sellainen Yhteisöön si-
joittautumaton verovelvollinen, joka on va-
linnut tunnistamisjäsenvaltioksi muun jäsen-
valtion kuin Suomen ja joka on tämän joh-
dosta rekisteröity asianomaisen jäsenvaltion
tunnistamisrekisteriin.

Verovirasto ilmoittaa 1 momentissa tarkoi-
tetulle verovelvolliselle sähköisesti tässä py-
kälässä tarkoitetusta rekisteröinnistä ja rekis-
teristä poistamisesta sekä siitä, ettei asian-
omaista ole ilmoituksesta poiketen merkitty
rekisteriin tai poistettu rekisteristä.

133 h §
Yhteisöön sijoittautumattoman verovelvol-

lisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi,
on annettava sähköisesti veroilmoitus kulta-
kin verokaudelta riippumatta siitä, onko säh-
köisiä palveluja myyty verokauden aikana.
Ilmoitus annetaan 133 o §:ssä mainitulle ve-
rovirastolle.

Veroilmoituksessa on ilmoitettava:
1) verovelvollisen tunnistamisnumero;
2) eriteltynä jokaista kulutusjäsenvaltiota

varten, jossa veroa on suoritettava, verokau-
den sähköisten palvelujen kokonaisarvo il-
man veron osuutta, vastaava veron kokonais-
määrä ja sovellettava verokanta;

3) edellä 2 kohdassa tarkoitettujen suoritet-
tavien verojen yhteismäärä.
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Edellä 1 momentissa tarkoitetun verovel-
vollisen verokausi on neljänneskalenterivuo-
si. Veroilmoitus on annettava viimeistään ve-
rokautta seuraavan kalenterikuukauden 20
päivänä.

Veroilmoitus on tehtävä euroina. Jos
myynti on tapahtunut muina valuuttoina, ve-
roilmoituksessa on käytettävä verokauden
viimeisen päivän vaihtokurssia. Muuntami-
sessa on käytettävä Euroopan keskuspankin
kyseiselle päivälle julkaisemia vaihtokursseja
tai, jos kursseja ei ole julkaistu kyseisenä
päivänä, seuraavan julkaisupäivän vaihto-
kursseja.

Verohallitus määrää tarkemmin 1 momen-
tissa tarkoitetun sähköisen ilmoituksen anto-
tavasta.

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on muu jä-
senvaltio kuin Suomi, on Suomeen suoritet-
tavan veron osalta noudatettava tunnistamis-
jäsenvaltiossa sovellettavia vastaavia määrä-
yksiä.

133 i §
Edellä 133 h §:n 1 momentissa tarkoitetun

verovelvollisen on maksettava verokaudelta
tilitettävänä verona 133 h §:n 2 momentin 3
kohdassa tarkoitettu suoritettavien verojen
yhteismäärä viimeistään verokautta seuraa-
van kalenterikuukauden 20 päivänä. Vero
maksetaan Verohallituksen määräämälle eu-
romääräiselle pankkitilille.

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on muu jä-
senvaltio kuin Suomi, on Suomeen suoritet-
tavan veron osalta noudatettava vastaavia
tunnistamisjäsenvaltiossa sovellettavia mää-
räyksiä.

133 j §
Erityisjärjestelmää soveltava verovelvolli-

nen ei saa tehdä 10 luvussa tarkoitettua vä-
hennystä. Sen sijasta hänellä on, sen estämät-
tä, mitä 122 §:n 1 momentissa säädetään, oi-
keus saada 122 §:ssä tarkoitettu palautus.

Oikeus palautukseen koskee vain veroa,
joka olisi voitu 10 luvun säännösten nojalla
vähentää, jos verovelvollinen olisi ollut toi-
minnastaan verovelvollinen lain yleisten
sääntöjen mukaan.

133 k §
Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-

sen on pidettävä erityisjärjestelmän piiriin
kuuluvista liiketoimista riittävän yksityiskoh-
taista kirjanpitoa, jotta kulutusjäsenvaltio voi
määrittää 133 h §:ssä tarkoitetun veroilmoi-
tuksen oikeellisuuden.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on
pyydettäessä saatettava Verohallituksen, ve-
roviraston tai veroasiamiehen käytettäviksi
sähköisesti, jos Suomi on tunnistamisjäsen-
valtio tai kulutusjäsenvaltio. Verohallitus
määrää tarkemmin sähköisten tietojen anto-
tavasta.

Tiedot on säilytettävä kymmenen vuotta
sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka ai-
kana liiketoimi suoritettiin.

133 l §
Ellei tässä luvussa toisin säädetä, erityisjär-

jestelmää käyttävään verovelvolliseen, jonka
tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, sovelletaan
soveltuvin osin mitä 13—22 luvussa sääde-
tään verovelvollisesta. Sama koskee verovel-
vollista, jonka tunnistamisjäsenvaltio on toi-
nen jäsenvaltio, siltä osin kuin kysymys on
Suomeen suoritettavasta verosta.

133 m §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suo-
mi, ei sovelleta, mitä 13 luvussa säädetään
ajallisesta kohdistamisesta siltä osin kuin ky-
symys on toiseen jäsenvaltioon tilitettävästä
verosta.

133 n §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen ei sovelleta, mitä 147 §:n 1 momentis-
sa säädetään veron maksamisesta.

133 o §
Erityisjärjestelmää käyttävää verovelvollis-

ta koskevat asiat käsittelee Verohallituksen
määräämä verovirasto.

133 p §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen ei sovelleta, mitä 161 ja 162 §:ssä ja
164 §:n 1 momentissa säädetään ilmoittamis-
velvollisuudesta ja verokaudesta.
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133 q §
Erityisjärjestelmää käyttävää verovelvollis-

ta ei merkitä 172 §:ssä tarkoitettuun arvonli-
säverovelvollisten rekisteriin.

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-
liseen ei sovelleta, mitä 175 §:n 1 momentis-
sa säädetään rekisteröintiä koskevien toi-
menpiteiden ilmoittamisesta asianosaiselle.

133 r §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suo-
mi, ei sovelleta, mitä 19 luvussa säädetään
veron määräämisestä siltä osin kuin kysymys
on toiseen jäsenvaltioon suoritettavasta ve-
rosta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun verovel-
volliseen voidaan kuitenkin soveltaa, mitä
182 §:ssä säädetään veronkorotuksesta.

133 s §
Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-

sen veroilmoituksen perusteella Suomeen
maksettava vero on määrättävä vuoden kulu-
essa sen kalenterivuoden päättymisestä, jo-
hon kuuluvalta verokaudelta veroilmoitus on
annettu, jos ilmoitus on annettu 133 h §:n
3 momentissa säädetyssä määräajassa. Edellä
mainitun määräajan jälkeen voidaan
179 §:ssä säädetyin edellytyksin toimittaa
jälkiverotus kolmen vuoden kuluessa sen ka-
lenterivuoden päättymisestä, johon kuuluval-
ta verokaudelta vero olisi tullut maksaa.

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-
linen maksaa verokaudelta Suomeen tilitettä-
vää veroa ilman maksuunpanoa 133 h §:n
3 momentissa säädetyn määräajan jälkeen tai
jos veroa ei ole maksettu mainitussa määrä-
ajassa, verolle on maksettava tai määrättävä
veronlisäystä 183 §:n mukaisesti.

133 t §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suo-
mi, ei sovelleta, mitä 20 luvussa säädetään
ohjauksesta ja ennakkoratkaisusta siltä osin
kuin kysymys on toiseen jäsenvaltioon suori-
tettavasta verosta.

133 u §
Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-

linen on ilmoittanut verokaudelta Suomeen

tilitettävän veron liian suurena, hän saa kor-
jata virheen vähentämällä liikaa ilmoitetun
veron kalenterivuoden seuraavilta verokau-
silta Suomeen tilitettävästä verosta.

Verovelvolliselle, joka ei ole tehnyt 1 mo-
mentissa tarkoitettua korjausta, maksetaan
kalenterivuoden päätyttyä liikaa maksettu
Suomeen tilitettävä vero hakemuksen tai
muun saadun selvityksen perusteella. Vero
voidaan palauttaa kolmen vuoden kuluessa
sen kalenterivuoden päättymisestä, jolta ve-
rovelvollinen on ilmoittanut liikaa veroa, tai
verovelvollisen sanotun ajan kuluessa teke-
män vaatimuksen perusteella myöhemmin-
kin.

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen osalta tilikautena pidetään 187, 192, 193
ja 204 §:ää sovellettaessa sitä kalenterivuotta,
johon kuuluvasta verokaudesta on kysymys.

133 v §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suo-
mi, ei sovelleta, mitä 209 a §:ssä säädetään
laskunantovelvollisuudesta siltä osin kuin ky-
symys on toiseen jäsenvaltioon tilitettävästä
verosta.

133 x §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolli-

seen sovelletaan, mitä 218 §:ssä säädetään
arvonlisäverorikkomuksesta, jos hän jättää
asianmukaisesti täyttämättä viranomaisen
kehotuksesta huolimatta 133 f, 133 h tai
133 k §:ssä säädetyn velvollisuuden.

163 §
Edellä 149 §:n 4 momentissa tarkoitettu

ennakkopalautushakemus, 161 §:ssä tarkoi-
tettu perustamis-, muutos- ja lopettamisil-
moitus, 162 §:ssä tarkoitettu veroilmoitus ja
162 b §:ssä tarkoitettu yhteenvetoilmoitus
voidaan antaa myös sähköisesti.

Verohallitus määrää tarkemmin sähköisten
tietojen antotavasta.

165 §
— — — — — — — — — — — — — —

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta
veroviranomaisille sähköisesti annettaviin
ilmoituksiin.

———
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2003.

Tätä lakia sovelletaan, kun palvelu on suo-

ritettu tai otettu omaan käyttöön lain voi-
maantulopäivänä tai sen jälkeen.

—————

2.

Laki

Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsää-
däntöön annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteve-

rolainsäädäntöön 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1266/1996) 7 a §:n 2 momentin
johdantokappale, sellaisena kuin se on laissa 586/1997, sekä

lisätään lakiin uusi 25 b—25 f § sekä 25 b §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

7 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain
68 a §:ssä säädetään, mainitussa pykälässä
tarkoitettu palvelu on myyty ulkomailla sil-
loin, kun:
— — — — — — — — — — — — — —

Sähköisiä palveluja koskeva erityisjärjes-
telmä

25 b §
Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain

133 d §:n 1 momentissa säädetään, mainitun
lain 12 a luvussa tarkoitettua erityisjärjestel-
mää sovelletaan myös silloin, kun erityisjär-
jestelmää käyttävä verovelvollinen myy säh-
köisiä palveluja muulle kuin elinkeinonhar-
joittajalle ja luovuttaa palvelun ostajan Ah-
venanmaan maakunnan alueella olevaan py-
syvään toimipaikkaan tai, jollei palvelua luo-
vuteta pysyvään toimipaikkaan, ostajan koti-
paikka on maakunnassa.

Poiketen 1 momentista ja sen estämättä,
mitä arvonlisäverolain 133 h §:n 5 momentis-
sa ja 133 i §:n 2 momentissa säädetään, eri-
tyisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen,
jonka tunnistamisjäsenvaltio on muu jäsen-
valtio kuin Suomi, on edellä 1 momentissa
tarkoitetun myynnin osalta erikseen annetta-
va arvonlisäverolain 133 h §:ssä tarkoitettu

ilmoitus ja maksettava mainitun lain
133 i §:ssä tarkoitettu vero Suomeen.

Sovellettaessa arvonlisäverolain 133 e §:n
2 momenttia edellä 1 momentissa tarkoitet-
tuihin tilanteisiin kulutusvaltion katsotaan
olevan Suomi.

25 c §
Arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitetun

erityisjärjestelmän soveltamisen esteenä ei
ole se, että verovelvollinen on merkitty ar-
vonlisäverolain 172 §:ssä tarkoitettuun ar-
vonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos vero-
velvollisen kotipaikka tai kiinteä toimipaikka
on Ahvenanmaan maakunnassa eikä hän suo-
rita muun Suomen alueella liiketoimia, joista
Yhteisön ulkopuoliseen maahan sijoittautu-
nut elinkeinonharjoittaja tulisi merkitä mai-
nittuun rekisteriin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuina muun
Suomen alueella suoritettavina liiketoimina
pidetään toimia, jotka Yhteisön ulkopuoli-
seen maahan sijoittautuneen elinkeinonhar-
joittajan suorittamina olisivat arvonlisävero-
lain myyntimaasäännösten mukaisia sääntöjä
soveltaen tapahtuneet muualla Suomessa
kuin Ahvenanmaan maakunnassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun verovel-
volliseen ei sovelleta arvonlisäverolain
133 q §:ää.
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25 d §
Sen estämättä, mitä 25 b §:ssä säädetään,

arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettua
erityisjärjestelmää ei sovelleta edellä 25 b §:n
1 momentissa tarkoitetulle maakuntaan sijoit-
tautuneelle ostajalle myytyihin sähköisiin
palveluihin, jos myyjän kotipaikka tai kiinteä
toimipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa
ja tunnistamisjäsenvaltio on muu jäsenvaltio
kuin Suomi.

25 e §
Sen estämättä, mitä 25 b §:n 1 momentissa

ja arvonlisäverolain 133 j §:ssä säädetään,
erityisjärjestelmää käyttävällä verovelvolli-
sella, jonka kotipaikka tai kiinteä toimipaikka
on Ahvenanmaan maakunnassa, on oikeus

arvonlisäverolain 10 luvussa tarkoitettuun
vähennykseen.

25 f §
Sen estämättä, mitä 25 b §:ssä ja arvonlisä-

verolain 12 a luvussa säädetään, edellä
25 e §:ssä tarkoitettuun verovelvolliseen so-
velletaan vähennyksen tai palautuksen sekä
muun kuin erityisjärjestelmän piiriin kuulu-
van myynnin osalta arvonlisäverolain yleisiä
säännöksiä.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-

kuuta 2003.
Lakia sovelletaan palveluun, joka on suori-

tettu tai otettu omaan käyttöön lain voimaan-
tulopäivänä tai sen jälkeen.

—————

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö
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Liite
Rinnakkaistekstit

1.

Laki

arvonlisäverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 68 a § ja sen

edellä oleva väliotsikko, sellaisena kuin ne ovat laissa 585/1997, sekä
lisätään lain I osaan uusi 12 a luku, lakiin siitä lailla 915/2001 kumotun 163 §:n tilalle uusi

163 § ja 165 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1486/1994, uusi 3 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

Telepalvelut

68 a §
Mitä 68 §:ssä säädetään, sovelletaan myös

telepalveluun.

Telepalvelu on kuitenkin myyty Suomessa
myös silloin, kun:

1) kiinteä toimipaikka, josta palvelu luo-
vutetaan, tai jollei palvelua luovuteta kiinte-
ästä toimipaikasta, myyjän kotipaikka on
Yhteisön ulkopuolella;

2) ostajana on muu kuin elinkeinonharjoit-
taja; ja

3) palvelu luovutetaan ostajan Suomessa
olevaan pysyvään toimipaikkaan tai, jollei
palvelua luovuteta pysyvään toimipaikkaan,
kun ostajan kotipaikka on täällä.

Radio- ja televisiolähetyspalvelut, sähköiset
palvelut sekä telepalvelut

68 a §
Mitä 68 §:ssä säädetään, sovelletaan myös

radio- ja televisiolähetyspalveluun, sähköi-
seen palveluun sekä telepalveluun.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu palvelu
on kuitenkin myyty Suomessa myös silloin,
kun:

1) kiinteä toimipaikka, josta palvelu luo-
vutetaan, tai jollei palvelua luovuteta kiinte-
ästä toimipaikasta, myyjän kotipaikka on
Yhteisön ulkopuolella;

2) ostajana on muu kuin elinkeinonharjoit-
taja; ja

3) palvelu luovutetaan ostajan Suomessa
olevaan pysyvään toimipaikkaan tai, jollei
palvelua luovuteta pysyvään toimipaikkaan,
kun ostajan kotipaikka on Suomessa.

Sähköisillä palveluilla tarkoitetaan seu-
raavia sähköisesti suoritettavia palveluja:

1) verkkosivujen luovuttaminen ja isän-
nöinti (hosting) sekä ohjelmien ja laitteisto-
jen etäylläpito;

2) ohjelmistojen luovuttaminen ja niiden
päivitys;

3) kuvien, kirjoitusten ja tietojen luovut-
taminen sekä tietokantojen antaminen käyt-
töön;

4) musiikin, elokuvien ja pelien, myös uh-
ka- tai rahapelien, sekä poliittisten, kulttuu-
ri-, taide-, urheilu-, tiede- tai viihdelähetys-
ten ja -tapahtumien toimittaminen;
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Telepalvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka
tarkoituksena on signaalien, kirjoitettujen tai
kuvallisten viestien, ääniviestien tai tietojen
välittäminen, lähettäminen ja vastaanotta-
minen johtimitse, radioteitse, optisesti tai
muulla sähkömagneettisella menetelmällä
sekä tällaisen välitys-, lähetys- tai vastaanot-
tokapasiteetin käyttöoikeuden myöntämistä
tai siirtoa.

5) etäopetuspalvelujen suorittaminen;
6) edellä 1—5 kohdassa mainittujen pal-

velujen kaltaiset palvelut.
Palvelua ei pidetä sähköisenä palveluna

pelkästään sillä perusteella, että palvelun
myyjä ja ostaja ovat yhteydessä toisiinsa
sähköpostin avulla.

Telepalvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka
tarkoituksena on signaalien, kirjoitettujen tai
kuvallisten viestien, ääniviestien tai tietojen
välittäminen, lähettäminen ja vastaanotta-
minen johtimitse, radioteitse, optisesti tai
muulla sähkömagneettisella menetelmällä
sekä tällaisen välitys-, lähetys- tai vastaanot-
tokapasiteetin käyttöoikeuden myöntämistä
tai siirtoa.

12 a luku.

Sähköisiä palveluja koskeva erityisjärjestel-
mä

133 d §
Yhteisöön sijoittautumattomalla verovel-

vollisella on oikeus käyttää tässä luvussa
tarkoitettua erityisjärjestelmää, jos verovel-
vollinen myy sähköisen palvelun muulle kuin
elinkeinonharjoittajalle ja luovuttaa palve-
lun ostajan Yhteisön alueella olevaan pysy-
vään toimipaikkaan tai, jollei palvelua luo-
vuteta pysyvään toimipaikkaan, ostajan ko-
tipaikka on Yhteisössä.

Yhteisöön sijoittautumattomalla verovel-
vollisella tarkoitetaan elinkeinonharjoitta-
jaa, jolla ei ole Yhteisön alueella kotipaik-
kaa eikä kiinteää toimipaikkaa ja jota ei jä-
senvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön
yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvon-
lisäverojärjestelmä: yhdenmukainen mää-
räytymisperuste 17 päivänä toukokuuta
1977 annetun kuudennen neuvoston direk-
tiivin 77/388/ETY (kuudes arvonlisäverodi-
rektiivi) 22 artiklan, sellaisena kuin se on 28
h artiklassa, nojalla muuten kuin tämän eri-
tyisjärjestelmän johdosta vaadita rekis-
teröitymään verovelvolliseksi Yhteisössä.

Erityisjärjestelmää sovelletaan kaikkiin
järjestelmää käyttävän verovelvollisen suo-
rittamiin 1 momentissa tarkoitettuihin myyn-
teihin.

Erityisjärjestelmää soveltavan verovelvol-
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lisen suorittamiin 1 momentissa tarkoitet-
tuihin myynteihin oikeushenkilölle, joka ei
ole elinkeinonharjoittaja, ei sovelleta 9 §:n
1 momenttia.

133 e §
Tunnistamisjäsenvaltiolla tarkoitetaan

jäsenvaltiota, johon Yhteisöön sijoittautu-
maton verovelvollinen ottaa yhteyttä ilmoit-
taakseen 133 d §:ssä tarkoitetun toiminnan
alkamisesta tämän luvun säännösten mukai-
sesti.

Kulutusjäsenvaltiolla tarkoitetaan jäsen-
valtiota, jossa sähköinen palvelu kuudennen
arvonlisäverodirektiivin 9 artiklan 2 kohdan
f alakohdan mukaan suoritetaan.

133 f §
Yhteisöön sijoittautumattoman verovelvol-

lisen, joka valitsee tunnistamisjäsenvaltioksi
Suomen, on tehtävä sähköisesti ilmoitus
133 d §:ssä tarkoitetun toiminnan aloittami-
sesta 133 o §:ssä mainitulle verovirastolle.

Aloittamisilmoituksella annettujen tietojen
muutoksista samoin kuin toiminnan päätty-
misestä tai muuttumisesta siten, ettei vero-
velvollinen enää ole oikeutettu käyttämään
erityisjärjestelmää, on ilmoitettava sähköi-
sesti verovirastolle.

Verohallitus määrää tarkemmin toiminnan
aloittamista koskevassa ilmoituksessa an-
nettavista tiedoista sekä 1 ja 2 momentissa
tarkoitettujen tietojen antotavasta.

Yhteisöön sijoittautumattoman verovelvol-
lisen, joka valitsee tunnistamisjäsenvaltioksi
muun jäsenvaltion kuin Suomen ja jonka on
suoritettava veroa Suomeen, on noudatetta-
va tunnistamisjäsenvaltiossa sovellettavia
vastaavia määräyksiä.

133 g §
Edellä 133 f §:n 1 momentissa tarkoitettu

verovelvollinen merkitään tunnistamisrekis-
teriin ja hänelle annetaan yksilökohtainen
tunnistamisnumero. Verovirasto ilmoittaa
asianomaiselle tunnistamisnumeron sähköi-
sesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu verovel-
vollinen poistetaan tunnistamisrekisteristä,
jos:

1) hän ilmoittaa, ettei enää suorita säh-
köisiä palveluja;
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2) voidaan muuten olettaa hänen verolli-
sen toimintansa päättyneen;

3) hän ei enää täytä erityisjärjestelmän
soveltamisen edellytyksiä; tai

4) hän jatkuvasti jättää noudattamatta eri-
tyisjärjestelmää koskevia sääntöjä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun rekiste-
riin merkitään myös sellainen Yhteisöön si-
joittautumaton verovelvollinen, joka on va-
linnut tunnistamisjäsenvaltioksi muun jä-
senvaltion kuin Suomen ja joka on tämän
johdosta rekisteröity asianomaisen jäsen-
valtion tunnistamisrekisteriin.

Verovirasto ilmoittaa 1 momentissa tar-
koitetulle verovelvolliselle sähköisesti tässä
pykälässä tarkoitetusta rekisteröinnistä ja
rekisteristä poistamisesta sekä siitä, ettei
asianomaista ole ilmoituksesta poiketen
merkitty rekisteriin tai poistettu rekisteristä.

133 h §
Yhteisöön sijoittautumattoman verovelvol-

lisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suo-
mi, on annettava sähköisesti veroilmoitus
kultakin verokaudelta riippumatta siitä, on-
ko sähköisiä palveluja myyty verokauden ai-
kana. Ilmoitus annetaan 133 o §:ssä maini-
tulle verovirastolle.

Veroilmoituksessa on ilmoitettava:
1) verovelvollisen tunnistamisnumero;
2) eriteltynä jokaista kulutusjäsenvaltiota

varten, jossa veroa on suoritettava, vero-
kauden sähköisten palvelujen kokonaisarvo
ilman veron osuutta, vastaava veron koko-
naismäärä ja sovellettava verokanta;

3) edellä 2 kohdassa tarkoitettujen suori-
tettavien verojen yhteismäärä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun verovel-
vollisen verokausi on neljänneskalenteri-
vuosi. Veroilmoitus on annettava viimeis-
tään verokautta seuraavan kalenterikuukau-
den 20 päivänä.

Veroilmoitus on tehtävä euroina. Jos
myynti on tapahtunut muina valuuttoina, ve-
roilmoituksessa on käytettävä verokauden
viimeisen päivän vaihtokurssia. Muuntami-
sessa on käytettävä Euroopan keskuspankin
kyseiselle päivälle julkaisemia vaihtokursse-
ja tai, jos kursseja ei ole julkaistu kyseisenä
päivänä, seuraavan julkaisupäivän vaihto-
kursseja.

Verohallitus määrää tarkemmin 1 momen-
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tissa tarkoitetun sähköisen ilmoituksen anto-
tavasta.

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvol-
lisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on muu
jäsenvaltio kuin Suomi, on Suomeen suori-
tettavan veron osalta noudatettava tunnis-
tamisjäsenvaltiossa sovellettavia vastaavia
määräyksiä.

133 i §
Edellä 133 h §:n 1 momentissa tarkoitetun

verovelvollisen on maksettava verokaudelta
tilitettävänä verona 133 h §:n 2 momentin 3
kohdassa tarkoitettu suoritettavien verojen
yhteismäärä viimeistään verokautta seuraa-
van kalenterikuukauden 20 päivänä. Vero
maksetaan Verohallituksen määräämälle
euromääräiselle pankkitilille.

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvol-
lisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on muu
jäsenvaltio kuin Suomi, on Suomeen suori-
tettavan veron osalta noudatettava vastaa-
via tunnistamisjäsenvaltiossa sovellettavia
määräyksiä.

133 j §
Erityisjärjestelmää soveltava verovelvol-

linen ei saa tehdä 10 luvussa tarkoitettua
vähennystä. Sen sijasta hänellä on, sen es-
tämättä, mitä 122 §:n 1 momentissa sääde-
tään, oikeus saada 122 §:ssä tarkoitettu pa-
lautus.

Oikeus palautukseen koskee vain veroa,
joka olisi voitu 10 luvun säännösten nojalla
vähentää, jos verovelvollinen olisi ollut toi-
minnastaan verovelvollinen lain yleisten
sääntöjen mukaan.

133 k §
Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvol-

lisen on pidettävä erityisjärjestelmän piiriin
kuuluvista liiketoimista riittävän yksityis-
kohtaista kirjanpitoa, jotta kulutusjäsenval-
tio voi määrittää 133 h §:ssä tarkoitetun ve-
roilmoituksen oikeellisuuden.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on
pyydettäessä saatettava Verohallituksen, ve-
roviraston tai veroasiamiehen käytettäviksi
sähköisesti, jos Suomi on tunnistamisjäsen-
valtio tai kulutusjäsenvaltio. Verohallitus
määrää tarkemmin sähköisten tietojen anto-
tavasta



HE 125/2002 vp
Voimassa oleva laki Ehdotus

39

Tiedot on säilytettävä kymmenen vuotta
sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka
aikana liiketoimi suoritettiin.

133 l §
Ellei tässä luvussa toisin säädetä, erityis-

järjestelmää käyttävään verovelvolliseen,
jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, so-
velletaan soveltuvin osin mitä 13—22 luvus-
sa säädetään verovelvollisesta. Sama koskee
verovelvollista, jonka tunnistamisjäsenvaltio
on toinen jäsenvaltio, siltä osin kuin kysy-
mys on Suomeen suoritettavasta verosta.

133 m §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on
Suomi, ei sovelleta, mitä 13 luvussa sääde-
tään ajallisesta kohdistamisesta siltä osin
kuin kysymys on toiseen jäsenvaltioon tilitet-
tävästä verosta.

133 n §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen ei sovelleta, mitä 147 §:n 1 momen-
tissa säädetään veron maksamisesta.

133 o §
Erityisjärjestelmää käyttävää verovelvol-

lista koskevat asiat käsittelee Verohallituk-
sen määräämä verovirasto.

133 p §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen ei sovelleta, mitä 161 ja 162 §:ssä ja
164 §:n 1 momentissa säädetään ilmoitta-
misvelvollisuudesta ja verokaudesta.

133 q §
Erityisjärjestelmää käyttävää verovelvol-

lista ei merkitä 172 §:ssä tarkoitettuun ar-
vonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-
liseen ei sovelleta, mitä 175 §:n 1 momen-
tissa säädetään rekisteröintiä koskevien
toimenpiteiden ilmoittamisesta asianosaisel-
le.

133 r §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on
Suomi, ei sovelleta, mitä 19 luvussa sääde-
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tään veron määräämisestä siltä osin kuin
kysymys on toiseen jäsenvaltioon suoritetta-
vasta verosta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun vero-
velvolliseen voidaan kuitenkin soveltaa, mi-
tä 182 §:ssä säädetään veronkorotuksesta.

133 s §
Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvol-

lisen veroilmoituksen perusteella Suomeen
maksettava vero on määrättävä vuoden ku-
luessa sen kalenterivuoden päättymisestä,
johon kuuluvalta verokaudelta veroilmoitus
on annettu, jos ilmoitus on annettu
133 h §:n 3 momentissa säädetyssä määrä-
ajassa. Edellä mainitun määräajan jälkeen
voidaan 179 §:ssä säädetyin edellytyksin
toimittaa jälkiverotus kolmen vuoden kulu-
essa sen kalenterivuoden päättymisestä, jo-
hon kuuluvalta verokaudelta vero olisi tullut
maksaa.

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovel-
vollinen maksaa verokaudelta Suomeen tili-
tettävää veroa ilman maksuunpanoa
133 h §:n 3 momentissa säädetyn määrä-
ajan jälkeen tai jos veroa ei ole maksettu
mainitussa määräajassa, verolle on makset-
tava tai määrättävä veronlisäystä 183 §:n
mukaisesti.

133 t §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on
Suomi, ei sovelleta, mitä 20 luvussa sääde-
tään ohjauksesta ja ennakkoratkaisusta siltä
osin kuin kysymys on toiseen jäsenvaltioon
suoritettavasta verosta.

133 u §
Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovel-

vollinen on ilmoittanut verokaudelta Suo-
meen tilitettävän veron liian suurena, hän
saa korjata virheen vähentämällä liikaa il-
moitetun veron kalenterivuoden seuraavilta
verokausilta Suomeen tilitettävästä verosta.

Verovelvolliselle, joka ei ole tehnyt 1 mo-
mentissa tarkoitettua korjausta, maksetaan
kalenterivuoden päätyttyä liikaa maksettu
Suomeen tilitettävä vero hakemuksen tai
muun saadun selvityksen perusteella. Vero
voidaan palauttaa kolmen vuoden kuluessa
sen kalenterivuoden päättymisestä, jolta ve-
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rovelvollinen on ilmoittanut liikaa veroa, tai
verovelvollisen sanotun ajan kuluessa teke-
män vaatimuksen perusteella myöhemmin-
kin.

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvol-
lisen osalta tilikautena pidetään 187, 192,
193 ja 204 §:ää sovellettaessa sitä kalente-
rivuotta, johon kuuluvasta verokaudesta on
kysymys.

133 v §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on
Suomi, ei sovelleta, mitä 209 a §:ssä sääde-
tään laskunantovelvollisuudesta siltä osin
kuin kysymys on toiseen jäsenvaltioon tilitet-
tävästä verosta.

133 x §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen sovelletaan, mitä 218 §:ssä säädetään
arvonlisäverorikkomuksesta, jos hän jättää
asianmukaisesti täyttämättä viranomaisen
kehotuksesta huolimatta 133 f, 133 h tai
133 k §:ssä säädetyn velvollisuuden.

163 §
Edellä 149 §:n 4 momentissa tarkoitettu

ennakkopalautushakemus, 161 §:ssä tarkoi-
tettu perustamis-, muutos- ja lopettamisil-
moitus, 162 §:ssä tarkoitettu veroilmoitus ja
162 b §:ssä tarkoitettu yhteenvetoilmoitus
voidaan antaa myös sähköisesti.

Verohallitus määrää tarkemmin sähköis-
ten tietojen antotavasta.

165 §
— — — — — — — — — — — — — —

165 §
— — — — — — — — — — — — — —

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta
veroviranomaisille sähköisesti annettaviin
ilmoituksiin.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-

kuuta 2003.
Tätä lakia sovelletaan, kun palvelu on

suoritettu tai otettu omaan käyttöön lain
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

———
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2.

Laki

Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsää-
däntöön annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteve-

rolainsäädäntöön 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1266/1996) 7 a §:n 2 momentin
johdantokappale, sellaisena kuin se on laissa 586/1997, sekä

lisätään lakiin uusi 25 b—25 f § sekä 25 b §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

7 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain
68 a §:ssä säädetään, telepalvelu on myyty
ulkomailla silloin, kun:

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain

68 a §:ssä säädetään, mainitussa pykälässä
tarkoitettu palvelu on myyty ulkomailla sil-
loin, kun:
— — — — — — — — — — — — — —

Sähköisiä palveluja koskeva erityisjärjes-
telmä

25 b §
Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain

133 d §:n 1 momentissa säädetään, maini-
tun lain 12 a luvussa tarkoitettua erityisjär-
jestelmää sovelletaan myös silloin, kun eri-
tyisjärjestelmää käyttävä Verovelvollinen
myy sähköisiä palveluja muulle kuin elin-
keinonharjoittajalle ja luovuttaa palvelun
ostajan Ahvenanmaan maakunnan alueella
olevaan pysyvään toimipaikkaan tai, jollei
palvelua luovuteta pysyvään toimipaikkaan,
ostajan kotipaikka on maakunnassa.

Poiketen1 momentista ja sen estämättä,
mitä arvonlisäverolain 133 h §:n 5 momen-
tissa ja 133 i §:n 2 momentissa säädetään,
erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on muu
jäsenvaltio kuin Suomi, on edellä 1 momen-
tissa tarkoitetun myynnin osalta erikseen
annettava arvonlisäverolain 133 h §:ssä
tarkoitettu ilmoitus ja maksettava mainitun
lain 133 i §:ssä tarkoitettu vero Suomeen.

Sovellettaessa arvonlisäverolain 133 e §:n
2 momenttia edellä 1 momentissa tarkoitet-
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tuihin tilanteisiin kulutusvaltion katsotaan
olevan Suomi.

25 c §
Arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitetun

erityisjärjestelmän soveltamisen esteenä ei
ole se, että verovelvollinen on merkitty ar-
vonlisäverolain 172 §:ssä tarkoitettuun ar-
vonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos vero-
velvollisen kotipaikka tai kiinteä toimipaik-
ka on Ahvenanmaan maakunnassa eikä hän
suorita muun Suomen alueella liiketoimia,
joista Yhteisön ulkopuoliseen maahan sijoit-
tautunut elinkeinonharjoittaja tulisi merkitä
mainittuun rekisteriin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuina muun
Suomen alueella suoritettavina liiketoimina
pidetään toimia, jotka Yhteisön ulkopuoli-
seen maahan sijoittautuneen elinkeinonhar-
joittajan suorittamina olisivat arvonlisäve-
rolain myyntimaasäännösten mukaisia
sääntöjä soveltaen tapahtuneet muualla
Suomessa kuin Ahvenanmaan maakunnassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun vero-
velvolliseen ei sovelleta arvonlisäverolain
133 q §:ää.

25 d §
Sen estämättä, mitä 25 b §:ssä säädetään,

arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettua
erityisjärjestelmää ei sovelleta edellä
25 b §:n 1 momentissa tarkoitetulle maa-
kuntaan sijoittautuneelle ostajalle myytyihin
sähköisiin palveluihin, jos myyjän kotipaik-
ka tai kiinteä toimipaikka on Ahvenanmaan
maakunnassa ja tunnistamisjäsenvaltio on
muu jäsenvaltio kuin Suomi.

25 e §
Sen estämättä, mitä 25 b §:n 1 momentis-

sa ja arvonlisäverolain 133 j §:ssä sääde-
tään, erityisjärjestelmää käyttävällä vero-
velvollisella, jonka kotipaikka tai kiinteä
toimipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa,
on oikeus arvonlisäverolain 10 luvussa tar-
koitettuun vähennykseen.

25 f §
Sen estämättä, mitä 25 b §:ssä ja arvonli-

säverolain 12 a luvussa säädetään, edellä
25 e §:ssä tarkoitettuun verovelvolliseen so-
velletaan vähennyksen tai palautuksen sekä
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muun kuin erityisjärjestelmän piiriin kuulu-
van myynnin osalta arvonlisäverolain ylei-
siä säännöksiä.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-

kuuta 2003.
Lakia sovelletaan palveluun, joka on suo-

ritettu tai otettu omaan käyttöön lain voi-
maantulopäivänä tai sen jälkeen.

———


