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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisävero-
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Arvonlisäverolakia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että vähäisen laskun enimmäis-
määrä alennettaisiin 1 000 eurosta 250 eu-
roon. Vähäisten laskujen osalta voidaan so-
veltaa kevennettyjä laskun sisältövaatimuk-
sia. 

Lakia muutettaisiin lisäksi siten, että EU:n 
ulkopuolelle sijoittautuneiden yritysten 
myymien sähköisten palvelujen arvonlisäve-
rotukseen sovellettavaan erityisjärjestelmään 

tehtäisiin pieni tarkistus. Verovelvollinen ei 
enää voisi oikaista liikaa ilmoittamaansa 
Suomeen tilitettävää veroa vähentämällä se 
kalenterivuoden seuraavilta verokausilta 
Suomeen suoritettavasta verosta, vaan liikaa 
maksettu määrä palautettaisiin hakemuksen 
perusteella. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2006. 

————— 
 

PERUSTELUT 

 
1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-

set  

1.1. Vähäisen laskun enimmäismäärä 

Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellet-
tavasta arvonlisäverojärjestelmästä säädetään 
jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvon-
lisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräy-
tymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 
annetussa kuudennessa neuvoston direktii-
vissä 77/388/ETY (jäljempänä kuudes arvon-
lisäverodirektiivi). 

Neuvosto antoi vuonna 2001 kuudetta ar-
vonlisäverodirektiiviä muuttaneen direktii-
vin, jolla on luotu puitteet jäsenvaltioiden 
laskutusta koskeville arvonlisäverotukseen 
liittyville säännöksille; neuvoston direktiivi 
2001/115/EY direktiivin 77/388/ETY muut-
tamisesta arvonlisäverotuksen laskuttamiselle 
asettamien vaatimusten yksinkertaistamisek-
si, ajanmukaistamiseksi ja yhdenmukaistami-
seksi (jäljempänä laskutusdirektiivi).  

Laskutusdirektiivin tavoitteena oli lasku-
tusta koskevien velvoitteiden yksinkertaista-
minen ja ajanmukaistaminen Euroopan yhtei-
sössä luomalla niitä varten aiempaa yhden-
mukaisempi oikeudellinen kehys. Direktii-
vissä muun muassa luetellaan tyhjentävästi 

ne tietosisällöt, jotka arvonlisäverotuksessa 
laskuilta vaaditaan. Laskuissa mainittavien 
tietojen yhdenmukaistaminen on katsottu tar-
peelliseksi sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan turvaamiseksi talouden kansainvä-
listymisen ja sähköisen kaupankäynnin kehit-
tymisen vuoksi.  

Kaikkien jäsenvaltioiden elinkeinonharjoit-
tajien on noudatettava tätä luetteloa. Jäsen-
valtiot eivät voi arvonlisäverotusta varten 
vaatia muita laskumerkintöjä. Pakollisten 
laskumerkintöjen luettelo koskee tilanteita, 
joissa elinkeinonharjoittajalla on arvonlisäve-
rolainsäädännön mukaan velvollisuus antaa 
lasku. Direktiivin mukainen laskunantovel-
vollisuus koskee vain toisille elinkeinonhar-
joittajille ja oikeushenkilöille tapahtuvia 
myyntejä. Silloin, kun asianomainen jäsen-
valtio on arvonlisäverolainsäädännössään 
asettanut myyjälle kuluttajillekin tapahtuvan 
myynnin osalta laskunantovelvollisuuden, jä-
senvaltio voi näiden laskujen osalta asettaa 
vähemmän vaatimuksia kuin direktiivissä on 
säädetty, mutta ei enemmän. 

Direktiiviin sisältyvä luettelo koostuu 
kymmenestä yleisestä merkinnästä. Lisäksi 
luettelossa on eräitä erityistilanteita koskevia 
merkintävaatimuksia. Luetteloa laadittaessa 
on pyritty sovittamaan yhteen yhdenmukais-
tamistarkoitus, veroviranomaisen valvonta-
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tarpeet sekä elinkeinonharjoittajien tarpeet. 
Pakollisina tietoina oli tarkoitus vaatia vain 
tietoja, jotka ovat tarpeen toisaalta ostajan 
kannalta, jotta tämä kykenisi tekemään vä-
hennyksen oikean suuruisena ja oikeaan 
ajankohtaan sekä mahdollisesti suorittamaan 
ostosta veron, ja toisaalta verohallinnon kan-
nalta veron suorittamisen tai vähentämisen 
oikea-aikaisuuden ja –määräisyyden valvon-
nassa. 

Direktiivin 22 artiklan 9 kohdan d alakoh-
dan mukaan jäsenvaltiot voivat kuitenkin, 
edellyttäen että komission arvonlisäveroko-
miteaa kuullaan ja mahdollisesti vahvistami-
ensa edellytysten mukaisesti säätää, että nii-
den alueella suoritettuja tavaratoimituksia tai 
palveluja koskevien laskujen ei tarvitse täyt-
tää tiettyjä laskun tietosisältövaatimuksia. 
Tämä poikkeusmahdollisuus koskee määräl-
tään vähäisiä laskuja sekä tilanteita, joissa 
asianomaisen toimialan kauppa- tai hallinto-
tapojen tai laskujen lähettämistä koskevien 
teknisten olosuhteiden vuoksi kaikkia vel-
voitteita on hankala noudattaa. 

Näissä laskuissa on kuitenkin aina ilmoitet-
tava seuraavat tiedot: 

— laskun toimittamispäivämäärä; 
— verovelvollisen tunnistetiedot; 
— toimitettujen tavaroiden tai suoritettujen 

palvelujen tunnistetiedot; 
— maksettava veron määrä tai tiedot, joi-

den perusteella se voidaan laskea. 
Laskutusdirektiivi pantiin Suomessa täy-

täntöön 1 päivänä tammikuuta 2004 voimaan 
tulleella arvonlisäverolain muuttamisesta an-
netulla lailla (325/2003). Direktiivin mukai-
set laskun tietosisältövaatimukset sisällytet-
tiin arvonlisäverolain 209 b §:n 2 moment-
tiin. Ne koskevat vain niitä laskuja, jotka 
myyjä arvonlisäverolain 209 a §:n mukaan 
on velvollinen antamaan. Pakollisia lasku-
merkintävaatimuksia sovelletaan siten elin-
keinonharjoittajien verollisiin ja palautuk-
seen oikeuttaviin myynteihin toisille elinkei-
nonharjoittajille tai oikeushenkilöille sekä 
tietyissä erityistilanteissa.  

Lain 209 c §:ään otettiin direktiivin mah-
dollistama säännös kevennetyistä laskumer-
kintävaatimuksista erityistilanteissa. Suomi 
konsultoi asiassa direktiivissä asetetun edel-
lytyksen mukaisesti arvonlisäverokomiteaa 
(arvonlisäverokomitean 69. kokous 

4.6.2003). Lainmuutosta koskevan hallituk-
sen esityksen (HE 266/2002 vp) perustelujen 
mukaan direktiiviin sisältyvää mahdollisuutta 
olla vaatimatta kaikkia tietoja vähäisiltä las-
kuilta ja tietyiltä muilta laskuilta olisi perus-
teltua käyttää hyväksi mahdollisimman laa-
jasti. Pykälän 1 momentin 1 kohta koskee 
loppusummaltaan vähäisiä laskuja ja 2—4 
kohta tietyillä toimialoilla tai tietyissä tekni-
sissä olosuhteissa annettavia laskuja.  

Kevennetyt vaatimukset koskevat pykälän 
1 momentin 1 kohdan mukaan loppusummal-
taan enintään 1 000 euron suuruisia laskuja. 
Hallitus esityksen mukaan vähäisen laskun 
enimmäisrajaksi ehdotettiin 200 euroa, mutta 
eduskunta nosti rajan 1 000 euroon.  

Vähittäiskauppiaiden ja muuta siihen rin-
nastuvaa lähes yksinomaan yksityishenkilöil-
le tapahtuvaa myyntitoimintaa harjoittavien 
asiakkaina saattaa satunnaisesti olla myös 
elinkeinonharjoittajia tai muita oikeushenki-
löitä kuin elinkeinonharjoittajia. Tällaisissa 
poikkeustilanteissa tapahtuvan laskutuksen 
helpottamiseksi nämä laskut saadaan 2 koh-
dan mukaan laatia kevennettyjen vaatimusten 
mukaisiksi. Kevennetyt vaatimukset koske-
vat 3 kohdan nojalla tarjoilupalveluja tai 
henkilökuljetuksia silloinkin, kun myynti ei 
luonteeltaan suuntaudu lähes yksinomaan yk-
sityishenkilöille. Säännös ei kuitenkaan kos-
ke edelleen myytäviksi tarkoitettuja tarjoilu- 
tai kuljetuspalveluja Lisäksi kevennettyjä 
laskumerkintöjä voidaan 4 kohdan mukaan 
käyttää pysäköintimittareiden ja muiden vas-
taavien laitteiden tulostamissa tositteissa.  

Kevennetyssä laskussa on 3 momentin mu-
kaan oltava 209 b §:n 2 momentin 1—10 
kohdassa säädettyjen yleisten tietojen sijasta 
laskun antamispäivä, myyjän nimi sekä ar-
vonlisäverotunniste, myytyjen tavaroiden 
määrä ja luonne tai palvelujen luonne sekä 
suoritettavan veron määrä verokannoittain 
taikka veron peruste verokannoittain. Nämä 
ovat direktiivin edellyttämät minimitiedot 
näiltä laskuilta. 

Kevennetyt vaatimukset eivät pykälän 
2 momentin mukaan koske ensinnäkään 
Suomesta toiseen jäsenvaltioon kuljetettavien 
tavaroiden Suomessa tapahtuvia yhteisö- tai 
kaukomyyntejä. Ne eivät myöskään sovellu 
toisesta jäsenvaltiosta Suomeen kuljetettavi-
en tavaroiden Suomessa tapahtuviin kauko-
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myynteihin tai myynteihin asennettuina, ei-
vätkä yhteisöhankkijan suorittamiin, lain 
72 g §:n 3 kohdassa tarkoitettuihin edelleen-
myynteihin. 

Arvonlisäverolakia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että vähäisen laskun enimmäis-
määrä laskettaisiin 1 000 eurosta 250 euroon. 
Nykyistä 1 000 euron enimmäismäärää ei 
voida pitää direktiivin mukaisena. Huomat-
tava osa laskuista on alle 1 000 euron suurui-
sia. Kevennetyt laskun tietosisältövaatimuk-
set on tarkoitettu poikkeukselliseksi menette-
lyksi, ja puheena olevaa direktiivisäännöstä 
tulee tulkita suppeasti. Myöskään valvonnal-
lisista syistä näin korkea enimmäismäärä ei 
ole perusteltavissa ottaen muun muassa 
huomioon, ettei kevennetyissä vaatimuksissa 
edellytetä ostajan nimen merkitsemistä las-
kuun. Lasku on ostajan vähennysoikeuden 
todiste, joten pääsääntöisesti tulisi edellyttää 
ostajan nimen merkitsemistä laskuihin. 

Komissio on käynnistänyt Suomea kohtaan 
virallisen valvontamenettelyn 18 päivänä lo-
kakuuta 2004 antamallaan virallisella huo-
mautuksella (2004/2165). Komissio katsoo, 
että arvonlisäverolain vähäisen laskun mak-
simiarvo 1 000 euroa on kuudennen arvon-
lisäverodirektiivin vastainen. Komission 
kannan mukaan korkein direktiivin mukainen 
vähäisen laskun enimmäismäärä on 250 eu-
roa. Muissa jäsenvaltioissa sovellettavat ar-
vot vaihtelevat 100 eurosta 250 euroon.  

Suomi on 8 päivänä joulukuuta 2004 ko-
missiolle antamassaan vastauksessa 
(HEL1020-52) todennut valtioneuvoston 
valmistelevan säännösmuutosehdotuksen, 
jolla vähäisen laskun enimmäismäärää ehdo-
tetaan laskettavaksi 1 000 eurosta. Komissio 
on 25 helmikuuta 2005 päivätyllä kirjeellään 
tiedustellut Suomen valmisteleman muutok-
sen sisältöä ja hyväksymisaikataulua 
(EU/2005/0297). 
 
1.2. Sähköisten palvelujen erityisjärjes-

telmän muutos 

Vuoden 2003 heinäkuun alussa tuli voi-
maan arvonlisäverolain muuttamisesta annet-
tu laki (971/2002), jolla otettiin sähköisten 
palvelujen osalta käyttöön erityisjärjestelmä. 
Järjestelmässä EU:n ulkopuolelle sijoittautu-
nut myyjä voi hoitaa verotukseen liittyvät il-

moitus- ja maksuvelvoitteensa kaikkiin jä-
senvaltioihin yhden valitsemansa jäsenvalti-
on verohallinnon kautta. Järjestelmä koskee 
tällaisen myyjän EU-jäsenvaltioiden kulutta-
jille myymiä sähköisiä palveluja. Palvelujen 
verotusoikeus on sillä jäsenvaltiolla, johon 
kuluttaja-asiakas on sijoittautunut tai jossa 
hänellä on kotipaikka. Se jäsenvaltio, jonka 
verovelvollinen on valinnut tunnistamisvalti-
okseen, välittää verovelvollisen vero-
ilmoitukset ja maksetut verot verotus- eli ku-
lutusjäsenvaltioille.  

Lainmuutos perustui kuudennen arvon-
lisäverodirektiivin muutosdirektiiviin (neu-
voston direktiivi 2002/38/EY direktiivin 
77/388/ETY muuttamisesta ja väliaikaisesta 
muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspal-
veluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin 
palveluihin sovellettavien arvonlisäverojär-
jestelyjen osalta). Vaikka direktiivin sähköis-
tä kauppaa koskevat säännökset ovat voimas-
sa väliaikaisesti 30 päivään kesäkuuta 2006 
saakka, arvonlisäverolain asiaa koskevat 
säännökset ovat pysyviä, koska järjestelmän 
jatkuminen muodossa tai toisessa on vaikut-
tanut todennäköiseltä. 

Arvonlisäverolain 133 u §:n 1 momentin 
mukaan, jos erityisjärjestelmää käyttävä ve-
rovelvollinen on ilmoittanut verokaudelta 
Suomeen tilitettävän veron liian suurena, hän 
saa korjata virheen vähentämällä liikaa il-
moitetun veron kalenterivuoden seuraavilta 
verokausilta Suomeen tilitettävästä verosta. 
Pykälän 2 momentin mukaan verovelvollisel-
le, joka ei ole tehnyt 1 momentissa tarkoitet-
tua korjausta, maksetaan kalenterivuoden 
päätyttyä liikaa maksettu Suomeen tilitettävä 
vero hakemuksen tai muun saadun selvityk-
sen perusteella. Säännökset koskevat myös 
tilanteita, joissa tunnistamisjäsenvaltio on 
muu jäsenvaltio kuin Suomi. Säännökset ei-
vät koske toiseen jäsenvaltioon tilitettävää 
veroa. 

Komission ja jäsenvaltioiden edustajista 
koostuva arvonlisäverokomitea on kuuden-
nen arvonlisäverodirektiivin 29 artiklan mu-
kaisesti vuosien 1977 ja 2003 välillä neuvoa-
antavassa tehtävässään hyväksynyt yksimie-
lisesti joukon ohjeellisia tulkintasuosituksia, 
joiden tarkoituksena on nykyisen arvon-
lisäverojärjestelmän moitteettoman ja yh-
denmukaisemman soveltamisen edistäminen 
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ja vuodesta 1993 lähtien myös sisämarkki-
noiden toiminnan parantaminen. 

Komissio on arvioituaan yksimielisesti hy-
väksyttyjen tulkintasuositusten pätevyyttä ja 
hyödyllisyyttä katsonut aiheelliseksi antaa 
osalle näistä tulkintasuosituksista sitova oi-
keudellinen muoto asetuksessa, jotta direktii-
vin säännösten soveltamisen oikeusvarmuut-
ta voidaan jatkossa parantaa. Tätä koskee 
komission 8 päivänä lokakuuta 2004 antama 
ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisestä ar-
vonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 
77/388/ETY täytäntöönpanotoimenpiteistä 
(KOM(2004) 641 lopullinen; jäljempänä täy-
täntöönpanoasetusehdotus).  

Myös sähköisten palvelujen erityisjärjes-
telmästä on hyväksytty tulkintasuosituksia, 
jotka on sisällytetty asetusehdotukseen. Yh-
den tulkintasuosituksen mukaan erityisjärjes-
telmän mukaista sijoittautumattoman vero-
velvollisen verokautta tunnistamisjäsenvalti-
ossa pidetään itsenäisenä, päättyneenä vero-
kautena. Sähköisen kaupan erityisjärjestel-
mää Suomessa täytäntöönpantaessa tämän 
tulkintasuosituksen ei katsottu estävän arvon-
lisäverolain 133 u §:n 1 momentin mukaisen 
menettelyn omaksumista.  

Asetusehdotukseen edellä mainittu tulkin-
tasuositus on kuitenkin sisällytetty erilaisena. 
Asetusehdotuksen 23 artiklan 3 kohdan mu-
kaan kun veroilmoitus on jätetty, siihen sisäl-
tyviin lukuihin voidaan tehdä myöhemmin 
muutoksia ainoastaan muuttamalla kyseistä 
ilmoitusta, mutta ei seuraavaa ilmoitusta oi-
kaisemalla. Vastaavasti ilmoituksen perus-
teella maksettuihin arvonlisäveron määriin 
voidaan tehdä myöhemmin muutoksia aino-
astaan kyseiseen ilmoitukseen viittaamalla 
eikä niitä voida siirtää toiseen ilmoitukseen 
eikä oikaista seuraavalla ilmoituksella. Ase-
tusehdotuksen käsittelyn yhteydessä neuvos-
ton veroasiain työryhmässä on käynyt ilmi, 
että muut jäsenvaltiot ovat ilmeisesti tulkin-
neet puheena olevaa tulkintasuositusta ase-
tusehdotuksen mukaisesti. 

Ottaen huomioon, että tulkintasuositusten 
ja asetusehdotuksen tarkoituksena on paran-
taa arvonlisäverojärjestelmän soveltamisen 
oikeusvarmuutta ja varmistaa järjestelmän 
yhdenmukaisempi soveltaminen, ehdotetaan 
arvonlisäverolain 133 u §:ää muutettavaksi 
vastaamaan asetusehdotuksen 23 artiklan 

3 kohdan sisältöä. Erityisjärjestelmää käyttä-
vä verovelvollinen ei saisi enää oma-
aloitteisesti oikaista liian suurena ilmoitta-
maansa Suomeen tilitettävää veroa pienen-
tämällä kalenterivuoden seuraavilta verokau-
silta Suomeen suoritettavaa veroa, vaan lii-
kaa suoritettu määrä palautettaisiin verovel-
volliselle hakemuksen tai muun saadun selvi-
tyksen perusteella. Palautus voitaisiin mak-
saa jo kalenterivuoden kuluessa verokauden 
päätyttyä. Vero voitaisiin palauttaa viimeis-
tään kolmantena kalenterivuotena sen kalen-
terivuoden päättymisestä, jolta verovelvolli-
nen on ilmoittanut liikaa veroa, tai verovel-
vollisen viimeistään tuolloin tekemän vaati-
muksen perusteella myöhemminkin. 

Lisäksi pykälässä todettaisiin, että lain 
192 ja 193 §:ää sovellettaessa oikaisu ja vali-
tus voitaisiin tehdä jo kalenterivuoden kulu-
essa. 
 
1.3. Muut muutokset 

Arvonlisäverolain 2 a §:n mukaan verovel-
vollinen 72 g §:ssä tarkoitetusta edelleen-
myynnistä on ostaja, jos myyjä on tehnyt 
myyntitositteeseen 209 a §:n 4 momentissa 
tarkoitetut merkinnät. Säännös koskee niin 
sanottua kolmikantamyyntiä, jossa tavara 
myydään kaksi kertaa peräkkäin siten, että 
tavara kuljetetaan suoraan ensimmäiseen 
myyntiin liittyen ensimmäiseltä myyjältä toi-
selle ostajalle jäsenvaltiosta toiseen. Jotta 
vältetään se, että ensimmäisen ostajan tulisi 
rekisteröityä kuljetuksen päättymisvaltiossa 
verovelvolliseksi tavaran yhteisöhankinnasta 
ja edelleenmyynnistä, toinen ostaja on tietyin 
edellytyksin verovelvollinen ensimmäisen 
ostajan myynnistä. 

Samasta syystä tavaran yhteisöhankinta 
katsotaan kolmikantakauppatilanteessa tie-
tyin edellytyksin verotetuksi 63 f §:ssä tar-
koitetulla tavalla kuljetuksen päättymisvalti-
ossa. Yhtenä edellytyksenä on arvonlisävero-
lain 63 g §:n 5 kohdan mukaan se, että ostaja 
on tehnyt edelleenmyyntiä koskevaan myyn-
titositteeseen 209 a §:n 4 momentissa tarkoi-
tetut tai niitä vastaavat merkinnät. 

Lain 209 a §:n 4 momentissa säädettiin 
alunperin, että myyjän on merkittävä tosittee-
seen 72 g §:ssä tarkoitetussa edelleenmyyn-
nissä tavaran veroton hinta, veron määrä eri 
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verokantojen osalta, oma ja ostajan arvon-
lisäverotunniste sekä maininta siitä, että ky-
symys on kolmikantatilanteesta.  

Puheena oleva 4 momentti siirtyi arvon-
lisäverolain muuttamisesta annetulla lailla 
(1457/2001) pykälän 5 momentiksi. Pykälää 
muutettiin laskutusdirektiivin täytäntöön-
panolailla (325/2003). Laskuilta edellytettä-
vistä tiedoista säädetään voimassa olevassa 
laissa 209 b §:n 2 momentissa. Pykälän 
1 momentissa säädetään siitä, millä edelly-
tyksin lasku voidaan toimittaa sähköisesti. 
Pykälässä ei enää ole erityissäännöstä kolmi-
kantatilanteen osalta, vaan niitä koskevat 
2 momentissa luetellut yleiset laskumerkin-
tävaatimukset.  

Edellä esitetyn vuoksi lain 2 a §:ää ehdote-
taan muutettavaksi siten, että ostajan vero-
velvollisuuden edellytyksenä olisi, että myy-
jän antama lasku on 209 b §:n mukainen. 
Lain 63 g §:n 5 kohtaa muutettaisiin vastaa-
vasti siten, että ostajan edelleenmyyntiä kos-
kevan laskun tulisi olla 209 b §:n tai vastaa-
vien säännösten mukainen.  

Muutosehdotukset ovat kuudennen arvon-
lisäverodirektiivin 21 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan kolmannen luetelmakohdan (ar-
tiklassa 28 g), 28 b artiklan A kohdan 2 ala-
kohdan kolmannen alakohdan ja 28 c artiklan 
E kohdan 3 alakohdan mukaisia. 

Lisäksi arvonlisäverolakia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että seuraavat viittausvirheet 
korjattaisiin. Lain 63 g §:n johdantokappa-
leessa viitattaisiin 63 e §:n sijasta 63 f §:ään, 
72 g §:n johdantokappaleessa 63 d §:n sijasta 
63 e §:ään ja 162 b §:n 2 momentissa 63 f §:n 
sijasta 63 g §:ään. 
 
 
2.  Esityksen vaikutukset  

Koska ehdotetut muutokset koskevat me-
nettelyllisiä seikkoja, ei esityksellä ole väli-
töntä vaikutusta verotuottoon. Vähäisen las-
kun enimmäismäärää koskevan ehdotuksen 
voidaan katsoa jossain määrin edistävän oi-
keamääräistä veron suorittamista ja paranta-
van verohallinnon edellytyksiä verovalvon-
taan ja periaatteessa lisää vähäisessä määrin 
yritysten hallinnollisia kustannuksia.  

Sähköisen kaupan erityisjärjestelmää kos-
keva ehdotus lisää periaatteessa vähäisessä 
määrin verohallinnon ja EU:n ulkopuolelle 
sijoittautuneiden sähköisten palvelujen myy-
jien hallinnollista työtä.  
 
 
3.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova-
rainministeriössä. Asian valmistelussa on 
kuultu Verohallitusta ja keskeisiä elinkei-
noelämän etujärjestöjä. 
 
 
4.  Voimaantulo 

Jäljempänä mainituista syistä laki ehdote-
taan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuu-
ta 2006. 

Koska komissio on käynnistänyt Suomea 
vastaan rikkomismenettelyn vähäisen laskun 
enimmäismäärän osalta, olisi perusteltua 
saattaa tätä koskeva muutos voimaan mah-
dollisimman pian. Lain vahvistamisen ja 
voimaantulon välille on kuitenkin syytä jät-
tää muutaman kuukauden pituinen sopeutu-
misaika.  

Muun muassa sähköisen kaupan erityisjär-
jestelmää koskeva täytäntöönpanoasetuseh-
dotus saattaa tulla voimaan vuoden 2006 
alusta. Ottaen huomioon, että kyse on suo-
raan sovellettavasta oikeudesta, olisi perus-
teltua, että Suomen lainsäädäntö olisi asetuk-
sen mukainen sen voimaantullessa.  

Lakia sovellettaisiin silloin, kun myyty ta-
vara on toimitettu tai palvelu on suoritettu 
taikka yhteisöhankinta on tehty lain voi-
maantulopäivänä tai sen jälkeen. Toimituspe-
riaatteen mukainen säännösehdotus vastaa 
aikaisemmissa arvonlisäverolain muutosti-
lanteissa sovellettua käytäntöä. Lain 
133 u §:ää sovellettaisiin ensimmäisen kerran 
lain voimaantulopäivänä alkavalta verokau-
delta suoritettavaan veroon. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

arvonlisäverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 2 a §, 

63 g §:n johdantokappale ja 5 kohta, 72 g §:n johdantokappale, 133 u §, 162 b §:n 2 momentti 
ja 209 c §:n 1 momentin 1 kohta, 

sellaisina kuin ne ovat, 2 a § ja 162 b §:n 2 momentti laissa 1767/1995, 63 g §:n johdanto-
kappale ja 5 kohta laissa 935/2004, 72 g §:n johdantokappale laissa 1486/1994, 133 u § laissa 
971/2002 ja 209 c §:n 1 momentin 1 kohta laissa 325/2003, seuraavasti: 

 
2 a § 

Verovelvollinen 72 g §:ssä tarkoitetusta 
edelleenmyynnistä on ostaja, jos myyjän an-
tama lasku on 209 b §:n mukainen. 
 

63 g § 
Tavaran yhteisöhankinta katsotaan verote-

tun 63 f §:ssä tarkoitetulla tavalla tavaran 
kuljetuksen päättymisvaltiossa myös silloin, 
kun: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) ostajan edelleenmyyntiä koskeva lasku 
on 209 b §:n tai vastaavien säännösten mu-
kainen; ja 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

72 g § 
Suomessa 63 e §:n mukaan tapahtuvasta 

tavaran yhteisöhankinnasta ei ole suoritettava 
veroa, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
133 u § 

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-
linen on ilmoittanut verokaudelta Suomeen 
tilitettävän veron liian suurena, liikaa mak-
settu vero maksetaan hänelle hakemuksen tai 
muun saadun selvityksen perusteella. Vero 
voidaan palauttaa viimeistään kolmantena 
kalenterivuotena sen kalenterivuoden päät-

tymisestä, jolta verovelvollinen on ilmoitta-
nut liikaa veroa, tai verovelvollisen viimeis-
tään tuolloin tekemän vaatimuksen perusteel-
la myöhemminkin. 

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen osalta tilikautena pidetään 187, 192, 193 
ja 204 §:ää sovellettaessa sitä kalenterivuotta, 
johon kuuluvasta verokaudesta on kysymys. 
Lain 192 ja 193 §:ää sovellettaessa oikaisu ja 
valitus voidaan tehdä jo kalenterivuoden ku-
luessa. 
 

162 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhteenvetoilmoitus tulee antaa myös sil-
loin, kun verovelvollisen tekemä tavaran yh-
teisöhankinta katsotaan 63 g §:n nojalla vero-
tetun kuljetuksen päättymisvaltiossa. 
 

209 c § 
Poiketen siitä mitä 209 b §:n 2 momentin 

1—10 kohdassa säädetään, seuraavissa las-
kuissa tarvitsee olla vain jäljempänä 3 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot: 

1) loppusummaltaan enintään 250 euron 
suuruiset laskut; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

20   . 
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Lakia sovelletaan, kun myyty tavara on 
toimitettu tai palvelu on suoritettu taikka ta-
varan yhteisöhankinta on tehty lain voimaan-
tulopäivänä tai sen jälkeen. Lain 133 u §:ää 

sovelletaan ensimmäisen kerran lain voi-
maantulopäivänä alkavalta verokaudelta suo-
ritettavaan veroon. 

————— 

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Ministeri Hannes Manninen  
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

arvonlisäverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 2 a §, 

63 g §:n johdantokappale ja 5 kohta, 72 g §:n johdantokappale, 133 u §, 162 b §:n 2 momentti 
ja 209 c §:n 1 momentin 1 kohta, 

sellaisina kuin ne ovat, 2 a § ja 162 b §:n 2 momentti laissa 1767/1995, 63 g §:n johdanto-
kappale ja 5 kohta laissa 935/2004, 72 g §:n johdantokappale laissa 1486/1994, 133 u § laissa 
971/2002 ja 209 c §:n 1 momentin 1 kohta laissa 325/2003, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 a § 
Verovelvollinen 72 g §:ssä tarkoitetusta 

edelleenmyynnistä on ostaja, jos myyjä on 
tehnyt myyntitositteeseen 209 a §:n 4 mo-
mentissa tarkoitetut merkinnät. 

2 a § 
Verovelvollinen 72 g §:ssä tarkoitetusta 

edelleenmyynnistä on ostaja, jos myyjän an-
tama lasku on 209 b §:n mukainen. 

 
63 g § 

Tavaran yhteisöhankinta katsotaan verote-
tun 63 e §:ssä tarkoitetulla tavalla tavaran 
kuljetuksen päättymisvaltiossa myös silloin, 
kun 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) ostaja on tehnyt edelleenmyyntiä kos-
kevaan myyntitositteeseen 209 a §:n 4 mo-
mentissa tarkoitetut tai niitä vastaavat las-
kumerkinnät; ja 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

63 g § 
Tavaran yhteisöhankinta katsotaan verote-

tun 63 f §:ssä tarkoitetulla tavalla tavaran 
kuljetuksen päättymisvaltiossa myös silloin, 
kun: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) ostajan edelleenmyyntiä koskeva lasku 
on 209 b §:n tai vastaavien säännösten mu-
kainen; ja 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
72 g § 

Suomessa 63 d §:n mukaan tapahtuvasta 
tavaran yhteisöhankinnasta ei ole suoritetta-
va veroa, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

72 g § 
Suomessa 63 e §:n mukaan tapahtuvasta 

tavaran yhteisöhankinnasta ei ole suoritetta-
va veroa, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  
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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-
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 kalenterivuot-
ta, johon kuuluvasta verokaudesta on kysy-
mys.  
 

133 u § 
Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovel-

vollinen on ilmoittanut verokaudelta Suo-
meen tilitettävän veron liian suurena, liikaa 
maksettu vero maksetaan hänelle hakemuk-
sen tai muun saadun selvityksen perusteella. 
Vero voidaan palauttaa viimeistään kolman-
tena kalenterivuotena sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jolta verovelvollinen on il-
moittanut liikaa veroa, tai verovelvollisen 
viimeistään tuolloin tekemän vaatimuksen 
perusteella myöhemminkin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-

sen osalta tilikautena pidetään 187, 192, 193 
ja 204 §:ää sovellettaessa sitä kalenterivuot-
ta, johon kuuluvasta verokaudesta on kysy-
mys. Lain 192 ja 193 §:ää sovellettaessa oi-
kaisu ja valitus voidaan tehdä jo kalenteri-
vuoden kuluessa. 
 

 
 

162 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhteenvetoilmoitus tulee antaa myös sil-
loin, kun verovelvollisen tekemä tavaran yh-
teisöhankinta katsotaan 63 f §:n nojalla ve-
rotetun kuljetuksen päättymisvaltiossa. 

162 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhteenvetoilmoitus tulee antaa myös sil-
loin, kun verovelvollisen tekemä tavaran yh-
teisöhankinta katsotaan 63 g §:n nojalla ve-
rotetun kuljetuksen päättymisvaltiossa. 
 

 
209 c § 

Poiketen siitä mitä 209 b §:n 2 momentin 
1—10 kohdassa säädetään, seuraavissa las-
kuissa tarvitsee olla vain jäljempänä 3 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot: 

1) loppusummaltaan enintään 1 000 euron 
suuruiset laskut; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

209 c § 
Poiketen siitä mitä 209 b §:n 2 momentin 

1—10 kohdassa säädetään, seuraavissa las-
kuissa tarvitsee olla vain jäljempänä 3 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot: 

1) loppusummaltaan enintään 250 euron 
suuruiset laskut; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    

kuuta 20   . 
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Lakia sovelletaan, kun myyty tavara on 
toimitettu tai palvelu on suoritettu taikka ta-
varan yhteisöhankinta on tehty lain voi-
maantulopäivänä tai sen jälkeen. Lain 
133 u §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran 
lain voimaantulopäivänä alkavalta vero-
kaudelta suoritettavaan veroon. 

——— 
 

 
 
 


