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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisävero-
lain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksis-
ta arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun 
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ar-
vonlisäverolakia sekä Ahvenanmaan maa-
kuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisäve-
ro- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua 
lakia. 

Arvonlisäverolainsäädäntöön tehtäisiin 
palvelujen verotuspaikkaa koskevan Euroo-
pan unionin direktiivin edellyttämät muutok-
set radio- ja televisiolähetyspalvelujen, säh-
köisten palvelujen ja telepalvelujen osalta. 
Vuoden 2015 alusta Yhteisöön sijoittautu-
neiden yritysten Yhteisöön sijoittautuneille 
kuluttajille myymien radio- ja televisiolähe-
tyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja tele-
palvelujen verotuspaikka olisi nykyisen myy-

jän sijoittautumisvaltion asemesta ostajan si-
joittautumisvaltio. 

Samalla otettaisiin käyttöön Yhteisöön si-
joittautuneiden myyjien suorittamia radio- ja 
televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja 
ja telepalveluja koskeva uusi erityisjärjestel-
mä veron ilmoittamista ja maksamista varten. 
Nykyinen Yhteisön ulkopuolelle sijoittautu-
neita myyjiä koskeva sähköisten palvelujen 
erityisjärjestelmä laajennettaisiin kattamaan 
radio- ja televisiolähetyspalvelut sekä tele-
palvelut. 

Arvonlisäverolakiin tehtäisiin lisäksi eräitä 
teknisluonteisia muutoksia. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 2015 alusta. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 
12 päivänä helmikuuta 2008 palvelujen vero-
tuspaikkaa koskevan direktiivin ja asetuksen; 
neuvoston direktiivi 2008/8/EY direktiivin 
2006/112/EY muuttamisesta palvelujen suo-
rituspaikan osalta (jäljempänä verotuspaik-
kadirektiivi) sekä neuvoston asetus (EY) N:o 
143/2008 asetuksen (EY) N:o 1798/2003 
muuttamisesta palvelujen suorituspaikkaan, 
erityisjärjestelmiin ja arvonlisäveron palau-
tusmenettelyyn liittyviä sääntöjä koskevan 
hallinnollisen yhteistyön käyttöönoton ja tie-
donvaihdon osalta. 

Verotuspaikkadirektiivi ja siihen liittyvä 
asetus koskevat palvelujen arvonlisäverokoh-
telua. Niillä muutetaan unionissa sovelletta-
vaa arvonlisäverojärjestelmää koskevia sään-
nöksiä, jotka sisältyvät yhteisestä arvon-
lisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuu-
ta 2006 annettuun neuvoston direktiiviin 
2006/112/EY (jäljempänä arvonlisäverodi-
rektiivi) sekä hallinnollisesta yhteistyöstä ar-
vonlisäverotuksen alalla ja asetuksen (ETY) 
N:o 218/92 kumoamisesta 7 päivänä loka-
kuuta 2003 annettuun neuvoston asetukseen 
(EY) N:o 1798/2003. Asetus (EY) 1798/2003 
on kumottu vuoden 2012 alusta 7 päivänä lo-
kakuuta 2010 hallinnollisesta yhteistyöstä ja 
petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen 
alalla annetulla uudelleenlaaditulla neuvos-
ton asetuksella (EU) N:o 904/2010 (jäljem-
pänä hallinnollisen yhteistyön asetus). 

Verotuspaikkadirektiivi ja siihen liittyvä 
asetus perustuvat Euroopan komission vuosi-
na 2003 ja 2005 antamiin ehdotuksiin. Ko-
mission 23 päivänä joulukuuta 2003 antama 
ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 
77/388/ETY muuttamisesta palvelujen suori-
tuspaikan osalta KOM(2003) 822 koski ve-
rovelvollisille myytyjen palvelujen verotus-
paikkasääntöjen muuttamista. Komission 
20 päivänä heinäkuuta 2005 antama muutettu 
ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 
77/388/ETY muuttamisesta palvelujen suori-
tuspaikan osalta KOM(2005) 334 koski ku-
luttajille myytyjen palvelujen verotuspaikka-
säännöksiä.  

Ehdotukset liittyivät komission vuonna 
2000 antamassa tiedonannossa KOM(2000) 
348 esittämään strategiaan sisämarkkinoiden 
arvonlisäverojärjestelmän toimivuuden pa-
rantamiseksi. Strategian päätavoitteita ovat 
voimassa olevien sääntöjen yksinkertaista-
minen ja uudenaikaistaminen sekä niiden ny-
kyistä yhdenmukaisempi soveltaminen. Pal-
velujen verotuspaikkaa koskevien sääntöjen 
nykyaikaistaminen määritettiin yhdeksi stra-
tegian ensisijaisesti toteutettavista toimista. 

Verotuspaikkadirektiivin ja siihen liittyvän 
asetuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa ja 
yksinkertaistaa palvelujen verotuspaikkaa 
koskevia sääntöjä sekä varmistaa, että palve-
lujen verotus tapahtuu mahdollisimman usein 
kulutusmaassa. 

Pääosa verotuspaikkadirektiivin muutoksis-
ta saatettiin voimaan vuoden 2010 alusta (la-
ki arvonlisäverolain muuttamisesta 886/2009, 
HE 136/2009 vp). 

Verotuspaikkadirektiivi edellyttää kulutta-
jille luovutettujen radio- ja televisiolähetys-
palvelujen, sähköisten palvelujen ja telepal-
velujen sekä niihin liittyvien erityisjärjestel-
mien osalta Suomen arvonlisäverolainsää-
dännön muuttamista vastaamaan unionin 
lainsäädäntöä vuoden 2015 alusta. 

 
2  Nykyt i la  ja  sen arvioint i  

2.1 Euroopan unionin lainsäädäntö en-
nen verotuspaikkadirektiiviä 

2.1.1 Kuluttajalle myytäviä radio- ja televi-
siolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja ja te-
lepalveluja koskevat verotuspaikkasäännök-
set 

Arvonlisäverodirektiivi sisältää yksityis-
kohtaiset verotuspaikkasäännökset siitä, mis-
sä maassa palvelut katsotaan suoritetuiksi ja 
missä ne siten verotetaan. Palvelujen vero-
tuspaikkaa koskevat säännökset sisältyvät 
pääsääntöisesti direktiivin 43—59 b artikloi-
hin. 

Euroopan unionin yhteisen arvonlisävero-
järjestelmän tavoitteena on alusta asti ollut 
se, että palvelujen verotuksen tulisi tapahtua 
kulutusmaassa. Myyjän sijoittautumiseen pe-
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rustuvat 1970-luvulla laaditut palvelujen ve-
rotuspaikkasäännöt johtivat myös hyvin 
usein tähän. Sisämarkkinoiden toteutuminen, 
globalisaatio, sääntelyn vapauttaminen ja 
teknologian kehittyminen ovat kuitenkin yh-
dessä aiheuttaneet huomattavia muutoksia 
palvelukaupan määrässä ja rakenteessa. Yhä 
useampi palvelu voidaan nykyisin suorittaa 
etäpalveluna. Tapahtuneesta kehityksestä 
johtuen direktiiviä on muutettu siten, että 
elinkeinonharjoittajille myydyt palvelut vero-
tetaan pääsääntöisesti ostajan sijoittautumis-
valtiossa. Sama koskee eräitä kuluttajille 
myytyjä palveluja. 

Arvonlisäverodirektiivissä tarkoitetuille ve-
rovelvollisille eli elinkeinonharjoittajille suo-
ritettavia palveluja koskevan 44 artiklan 
yleissäännön mukaan palvelun verotuspaikka 
on ostajan sijoittautumispaikka. 

Kuluttajille suoritettavia palveluja koske-
van 45 artiklan yleissäännön mukaan palve-
lujen verotuspaikka määräytyy nykyisin 
myyjän sijoittautumispaikan perusteella. 
Sääntö johtaa useimmissa tapauksissa siihen, 
että verotus tapahtuu kulutusmaassa. Lisäksi 
yritysten on helppo soveltaa tällaista sääntöä, 
koska niiden täytyy tuntea vain oman maansa 
lainsäädäntö ja verokannat.  

Yleissääntöihin on tehty eräitä poikkeuk-
sia. Ne koskevat muun muassa radio- ja tele-
visiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja se-
kä telepalveluja. Erityissäännöt perustuvat 
lähinnä kulutuspaikkaperiaatteen noudatta-
miseen liittyviin syihin. 

Yhteisöön sijoittautuneiden myyjien Yhtei-
söön sijoittautuneille kuluttajille suorittamat 
radio- ja televisiolähetyspalvelut, sähköiset 
palvelut sekä telepalvelut verotetaan nykyisin 
45 artiklan yleissäännön mukaisesti myyjän 
sijoittautumisvaltiossa.  

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneiden 
myyjien Yhteisöön sijoittautuneille kulutta-
jille suorittamat radio- ja televisiolähetyspal-
velut, sähköiset palvelut sekä telepalvelut ve-
rotetaan 58 ja 59 b artiklojen mukaisesti ku-
luttajan sijoittautumisvaltiossa. 

Arvonlisäverodirektiivin 58 artiklassa sää-
detään sähköisten palvelujen verotuspaikasta 
tilanteessa, jossa Yhteisön ulkopuolelle si-
joittautunut myyjä suorittaa palvelun jäsen-
valtioon sijoittautuneelle kuluttajalle. Vero-
tuspaikka on paikka, johon ostaja on sijoit-

tautunut taikka jossa hänellä on kotipaikka 
tai vakinainen asuinpaikka. 

Direktiivin 59 b artiklaan sisältyy vastaava 
säännös telepalvelujen sekä radio- ja televi-
siolähetyspalvelujen osalta. Sen mukaan Yh-
teisön ulkopuolelle sijoittautuneen myyjän 
Yhteisöön sijoittautuneille kuluttajille suorit-
tamien radio- ja televisiolähetyspalvelujen 
sekä telepalvelujen verotuspaikka on palvelu-
jen tosiasiallinen kulutuspaikka. 

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneille ku-
luttajille suoritettujen radio- ja televisiolähe-
tyspalvelujen, sähköisten palvelujen sekä te-
lepalvelujen verotuspaikka on immateriaali-
palveluja koskevan direktiivin 59 artiklan 
mukaan ostajan sijoittautumisvaltio. 

Arvonlisäverodirektiiviin sisältyy lisäksi 
59 a artikla, jonka perusteella jäsenvaltio voi 
eräissä tilanteissa syrjäyttää verotuspaikkaa 
koskevat säännöt ja verottaa palvelun siellä, 
missä se tosiasiallisesti kulutetaan, jos tämä 
on tarpeen kaksinkertaisen verotuksen, verot-
tamatta jättämisen tai kilpailun vääristymisen 
välttämiseksi. Tätä mahdollisuutta voidaan 
soveltaa muun muassa 45 artiklan yleissään-
nön ja immateriaalipalveluja koskevan 59 ar-
tiklan perusteella verotettaviin palveluihin. 

Direktiivin liitteeseen II sisältyy ohjeelli-
nen luettelo sähköisistä palveluista. Sen mu-
kaan sähköisiä palveluja ovat verkkosivusto-
jen toimittaminen ja isännöinti (hosting), oh-
jelmien ja laitteistojen etäylläpito, ohjelmis-
tojen toimittaminen ja niiden päivitys, kuvi-
en, kirjoitusten ja tietojen toimittaminen ja 
tietokantojen antaminen käyttöön, musiikin, 
elokuvien ja pelien, myös uhka- tai rahapeli-
en sekä poliittisten, kulttuuri-, taide-, urhei-
lu-, tiede- tai viihdelähetysten ja 
-tapahtumien tarjoaminen sekä etäopetuspal-
velujen suorittaminen. 

Direktiivin 24 artiklan mukaan televiestin-
täpalveluina pidetään palveluja, joiden tar-
koituksena on signaalien, kirjoitettujen, ku-
vallisten ja ääniviestien tai erityyppisten tie-
tojen välittäminen, lähettäminen ja vastaanot-
taminen johtimella, radioteitse, optisesti tai 
muulla sähkömagneettisella menetelmällä, 
mukaan lukien tähän liittyvän välitys-, lähe-
tys- tai vastaanottokapasiteetin käyttöoikeu-
den siirto tai myöntäminen, ja myös maail-
manlaajuisiin tietoverkkoihin pääsyn tarjoa-
minen. 
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Nykyisin jäsenvaltioiden väliseen kulutta-
jamyyntiin sovellettava yleissääntö aiheuttaa 
kilpailun vääristymistä, koska verokantaerot 
vaikuttavat yritysten päätöksiin sijoittaa uu-
delleen toimintojaan. 

 
2.1.2 Sähköisiä palveluja koskeva erityisjär-
jestelmä 

Arvonlisäverodirektiivin XII osaston 6 lu-
ku sisältää säännökset, jotka koskevat säh-
köisiin palveluihin sovellettavaa erityisjärjes-
telmää. Järjestelmän edellyttämää jäsenvalti-
oiden välistä hallinnollista yhteistyötä koske-
vat säännökset sisältyvät hallinnollisen yh-
teistyön asetukseen. 

Erityisjärjestelmää sovelletaan Yhteisön 
ulkopuolelle sijoittautuneiden myyjien har-
joittamaan sähköisten palvelujen myyntiin 
Yhteisöön sijoittautuneille kuluttajille. Me-
nettelyä ei sovelleta radio- ja televisiolähe-
tyspalveluihin tai telepalveluihin. 

Erityisjärjestelmän tarkoituksena on tehdä 
verovelvoitteiden hoito Yhteisön ulkopuolel-
le sijoittautuneille myyjille mahdollisimman 
yksinkertaiseksi. Ilman erityisjärjestelmää 
Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneet myyjät 
joutuisivat tilittämään veron erikseen jokai-
seen jäsenvaltioon, jossa niillä on kuluttaja-
asiakkaita. 

Erityisjärjestelmän avulla Yhteisön ulko-
puolelle sijoittautuneet myyjät voivat hoitaa 
maksu- ja ilmoitusvelvoitteensa keskitetysti 
yhden valitsemansa jäsenvaltion verohallin-
non avulla. Verotusoikeus kuuluu kuitenkin 
kulutusvaltioille ja sovellettava verokanta 
määräytyy kulutusvaltion sääntöjen perus-
teella. 

 
2.2 Kansallinen lainsäädäntö 

2.2.1 Kuluttajalle myytäviä radio- ja televi-
siolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja sekä 
telepalveluja koskevat myyntimaasäännökset 

Arvonlisäverolain (1501/1993) palvelujen 
myyntimaasäännökset vastaavat voimassa 
olevan arvonlisäverodirektiivin verotuspaik-
kasäännöksiä. Säännökset vastaavat arvon-
lisäverodirektiivin 58, 59 ja 59 b artikloja. 

Arvonlisäverolain 65 §:n yleissäännön mu-
kaan elinkeinonharjoittajalle, joka toimii täs-

sä ominaisuudessaan, luovutettu palvelu on 
myyty Suomessa, jos se luovutetaan ostajan 
täällä sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan. 
Jos tällaista palvelua ei luovuteta kiinteään 
toimipaikkaan, se on myyty Suomessa, jos 
ostajan kotipaikka on täällä. 

Kuluttajille suoritettavia palveluja koske-
van arvonlisäverolain 66 §:n yleissäännön 
mukaan muulle kuin elinkeinonharjoittajalle 
luovutettu palvelu on myyty Suomessa, jos 
se luovutetaan täällä sijaitsevasta kiinteästä 
toimipaikasta. Jos tällaista palvelua ei luovu-
teta kiinteästä toimipaikasta, se on myyty 
Suomessa, jos myyjän kotipaikka on täällä. 

Nykyisin Suomeen sijoittautuneiden myy-
jien Yhteisöön sijoittautuneille kuluttajille 
suorittamat radio- ja televisiolähetyspalvelut, 
sähköiset palvelut sekä telepalvelut verote-
taan 66 §:n yleissäännön mukaisesti Suomes-
sa. Vastaavasti niiden myynnistä toisesta jä-
senvaltiosta Suomeen sijoittautuneille kulut-
tajille ei kanneta Suomen veroa. 

Edellä mainittujen palvelujen myynti Yh-
teisön ulkopuolelta Suomeen sijoittautuneelle 
kuluttajille verotetaan 69 i §:n perusteella 
Suomessa, jos ostajalla on täällä pysyvä toi-
mipaikka, johon palvelu luovutetaan tai, joll-
ei palvelua luovuteta pysyvään toimipaik-
kaan, jos ostajan kotipaikka on täällä. Lain 
69 h ja 69 i §:n mukaan palvelun myynti 
Suomesta Yhteisön ulkopuolelle sijoittautu-
neille kuluttajille on vapautettu Suomen ve-
rosta. 

Pysyvällä toimipaikalla tarkoitetaan muuna 
kuin elinkeinonharjoittajana toimivan oike-
ushenkilön osalta vastaavanlaista toiminnan 
harjoittamispaikkaa kuin elinkeinonharjoitta-
jan liiketoiminnan kiinteä toimipaikka. 
Luonnollisen henkilön kotipaikka on Suo-
messa silloin, kun hän asuu täällä eikä oles-
kele ulkomailla jatkuvasti. 

Lain 69 j §:ään sisältyy direktiivin sähköis-
ten palvelujen määrittelyä vastaava määri-
telmä. Sen mukaan sähköisillä palveluilla 
tarkoitetaan verkkosivujen luovuttamista ja 
isännöintiä (hosting) sekä ohjelmien ja lait-
teistojen etäylläpitoa, ohjelmistojen luovut-
tamista ja niiden päivittämistä, kuvien, kirjoi-
tusten ja tietojen luovuttamista sekä tietokan-
tojen antamista käyttöön, musiikin, elokuvien 
ja pelien, myös uhka- tai rahapelien, sekä po-
liittisten lähetysten ja tapahtumien ja kulttuu-
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ri-, taide-, urheilu-, tiede- tai viihdelähetysten 
ja -tapahtumien toimittamista, etäopetuspal-
velujen suorittamista sekä edellä mainittujen 
palvelujen kaltaisia palveluja. Säännöksen 
mukaan palvelua ei pidetä sähköisenä palve-
luna pelkästään sillä perusteella, että palve-
lun myyjä ja ostaja ovat yhteydessä toisiinsa 
sähköpostin avulla. 

Lain 69 k §:n mukaan telepalvelulla tarkoi-
tetaan palvelua, jonka tarkoituksena on sig-
naalien, kirjoitettujen tai kuvallisten viestien, 
ääniviestien tai tietojen välittäminen, lähet-
täminen ja vastaanottaminen johtimitse, ra-
dioteitse, optisesti tai muulla sähkömagneet-
tisella menetelmällä sekä tällaisen välitys-, 
lähetys- tai vastaanottokapasiteetin käyttöoi-
keuden myöntämistä tai siirtoa samoin kuin 
maailmanlaajuisiin tietoverkkoihin pääsyn 
tarjoamista. 

Palvelujen nykyisistä myyntimaasäännök-
sistä aiheutuu Suomelle jaksossa 2.1.1 mai-
nittuja ongelmia. 

 
2.2.2 Sähköisiä palveluja koskeva erityisjär-
jestelmä 

Arvonlisäverolaki sisältää säännökset, jot-
ka koskevat sähköisiin palveluihin sovellet-
tavaa erityisjärjestelmää. Sen avulla Yhteisön 
ulkopuolelle sijoittautuneet myyjät voivat 
hoitaa maksu- ja ilmoitusvelvoitteensa kulu-
tusvaltioihin keskitetysti yhden valitsemansa 
jäsenvaltion verohallinnon avulla. Erityisjär-
jestelmää sovelletaan Yhteisön ulkopuolelle 
sijoittautuneiden myyjien harjoittamaan säh-
köisten palvelujen myyntiin Yhteisöön sijoit-
tautuneille kuluttajille. Menettelyä ei sovelle-
ta radio- ja televisiolähetyspalveluihin tai te-
lepalveluihin. Järjestelmä perustuu arvon-
lisäverodirektiivin XII osaston 6 luvun sään-
nöksiin. 

 
2.2.3 Ahvenanmaan maakuntaa koskevista 
poikkeuksista arvonlisävero- ja valmistevero-
lainsäädäntöön annettu laki 

Suomen liittymisestä Euroopan unioniin 
tehdyn sopimuksen (SopS 103/94) liitteenä 
olevan pöytäkirjan N:o 2 (Ahvenanmaan 
pöytäkirja) sekä arvonlisäverodirektiivin 
6 artiklan 1 kohdan mukaan Ahvenanmaata 
ei lueta unionin arvonlisäverolainsäädännön 

suhteen Yhteisön arvonlisäveroalueeseen. 
Poikkeus merkitsee muun muassa sitä, että 
Yhteisön veroalueen ja Ahvenanmaan väli-
siin tavaroiden myynteihin ei sovelleta jä-
senvaltioiden välistä yhteisökauppaa koske-
vaa arvonlisäverojärjestelmää. Poikkeus vai-
kuttaa myös Ahvenanmaan ja jäsenvaltioiden 
välisen palvelukaupan arvonlisäverokohte-
luun muun muassa verotuspaikkasäännösten 
kautta. Ahvenanmaan ja Yhteisön välisen 
kaupan arvonlisäverokohtelua koskevat eri-
tyissäännökset sisältyvät Ahvenanmaan 
maakuntaa koskevista poikkeuksista arvon-
lisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön an-
nettuun lakiin (1266/1996), jäljempänä eril-
lislaki. 

Arvonlisäverolain 1 a §:n 1 momentin mu-
kaan Ahvenanmaa kuuluu Suomen alueeseen 
arvonlisäverolain säännöksiä sovellettaessa 
ja erillislain 1 §:n yleissäännöksen mukaan 
maakuntaa koskeviin verotuksen piiriin kuu-
luviin toimiin sovelletaan arvonlisäverolain-
säädäntöä, jollei erillislaissa toisin säädetä. 
Arvonlisäverolain palvelujen myyntimaa-
säännöksiä sovelletaan siten lähtökohtaisesti 
Ahvenanmaalla tapahtuvaan myyntiin vas-
taavalla tavalla kuin muualla Suomessa ta-
pahtuvaan myyntiin, ellei tästä toisin säädetä. 

Erillislain palvelujen myyntimaasäännökset 
koskevat muun muassa immateriaalipalveluja 
sekä radio- ja televisiolähetyspalveluja, säh-
köisiä palveluja ja telepalveluja. 

Erillislain 7 §:ään sisältyvät Ahvenanmaa-
han liittyvät immateriaalipalvelujen, radio- ja 
televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palve-
lujen ja telepalvelujen myyntimaata koskevat 
erityissäännökset. Ahvenanmaahan liittyvien 
liiketoimien osalta mainittujen palvelujen 
myyntimaa määräytyy pääasiassa arvon-
lisäverolain 69 h ja 69 i §:n perusteella. Eril-
lislain mukaan mainittuja arvonlisäverolain 
säännöksiä sovellettaessa Ahvenanmaan ei 
katsota olevan Yhteisön ulkopuolella. Tästä 
seuraa, että Suomeen sijoittautuneen myyjän 
maakuntaan sijoittautuneille kuluttajille 
myymät palvelut eivät jää verotuksen ulko-
puolelle. 

Lisäksi erillislaki sisältää Ahvenanmaan ja 
muiden jäsenvaltioiden kuin Suomen välistä 
edellä mainittujen palvelujen myyntiä koske-
vat myyntimaasäännökset tapauksissa, joissa 
ostajana on kuluttaja. Kun toiseen jäsenvalti-
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oon sijoittautunut yritys myy tällaisen palve-
lun Ahvenanmaalle sijoittautuneelle kulutta-
jalle, myynti verotetaan Suomessa. Tämä 
johtuu siitä, että myynti vapautetaan verosta 
myyjän jäsenvaltiossa. Kun radio- ja televi-
siolähetyspalvelun, sähköisen palvelun tai te-
lepalvelun myyjä on sijoittautunut Ahve-
nanmaalle ja ostajana oleva kuluttaja muu-
hun jäsenvaltioon kuin Suomeen, myynnistä 
ei kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi 
kanneta veroa Suomessa. 

Erillislain 25 b—25 f §:ssä säädetään säh-
köisiä palveluja koskevasta erityisjärjestel-
mästä. Arvonlisäverolain mukaan sähköisten 
palvelujen erityisjärjestelmää sovelletaan 
Yhteisöön sijoittautuneille kuluttajille tapah-
tuviin myynteihin. Erillislain perusteella eri-
tyismenettelyä voidaan soveltuvin osin sovel-
taa myös myynteihin Yhteisön ulkopuolelta 
Ahvenanmaalle sijoittautuneille kuluttajille 
sekä maakuntaan sijoittautuneiden myyjien 
myynteihin Yhteisön alueelle sijoittautuneille 
kuluttajille. 

 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

3.1 Yleistä 

Verotuspaikkadirektiivin tavoitteena on 
nykyaikaistaa ja yksinkertaistaa palvelujen 
verotuspaikkaa koskevia sääntöjä ja muuttaa 
niitä siten, että ne mahdollisimman usein joh-
taisivat veron kantamiseen paikassa, jossa 
palvelu kulutetaan. Kuluttajille myytävien 
palvelujen osalta tarkoituksena on myös es-
tää nykysäännöistä aiheutuva yritysten uudel-
leensijoittautuminen. Tavoitteena on ollut 
löytää tasapaino verohallintojen valvontatar-
peiden ja yritysten hallinnollisten velvoittei-
den välillä. Lisäksi säädöksillä pyritään hel-
pottamaan veronkantoa sähköisessä liiketoi-
mintaympäristössä sekä yritysten että verovi-
ranomaisten kannalta. 

Verotuspaikkadirektiivin mukaan kulutta-
jille suoritettavien radio- ja televisiolähetys-
palvelujen, sähköisten palvelujen ja telepal-
velujen verotuspaikassa tapahtuu muutoksia 
vuoden 2015 alusta. Tästä ajankohdasta 
myös Yhteisöön sijoittautuneiden yritysten 
Yhteisöön sijoittautuneille ostajille myymien 
palvelujen verotuspaikka on paikka, johon 

ostaja on sijoittautunut. Kuluttajille myytyjen 
palvelujen verottaminen mahdollisimman 
kattavasti kulutusmaassa varmistaa sen, että 
verokannat eivät vaikuta palvelun suoritus-
paikkaan. 

Radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköi-
siä palveluja sekä telepalveluja voidaan tarjo-
ta ja niitä tarjotaan kuluttajille etäpalveluina. 
Tästä johtuen jäsenvaltioiden verokannat 
vaikuttavat myyjien sijoittautumisratkaisuun. 
Sähköisten palvelujen sääntöjen uudistami-
sen jälkeen näiden palvelujen EU:n ulkopuo-
lelle sijoittautuneet tuottajat ovat perustaneet 
kiinteitä toimipaikkoja matalan verokannan 
jäsenvaltioihin, joista ne suorittavat palveluja 
asiakkailleen kaikkialla EU:ssa. Myös EU:n 
yritykset ovat vastaavasti muuttaneet sijoit-
tautumispaikkojaan hyötyäkseen tästä kilpai-
luedusta. 

Verotuspaikkasäännösten muutoksista joh-
tuen radio- ja televisiolähetyspalvelujen, 
sähköisten palvelujen ja telepalvelujen myy-
jän on vuoden 2015 alusta suoritettava veroa 
jokaiseen jäsenvaltioon, jossa sillä on kulut-
taja-asiakkaita. Tämän vuoksi samassa yh-
teydessä otetaan käyttöön uusi Yhteisöön si-
joittautuneiden myyjien suorittamia radio- ja 
televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja 
ja telepalveluja koskeva erityisjärjestelmä, 
jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa rajat 
ylittävää kauppaa käyvien yritysten velvoit-
teiden hoitamista. Järjestelmä antaa yrityksil-
le mahdollisuuden täyttää ilmoitus- ja mak-
suvelvoitteensa Yhteisön alueella yhtä arvon-
lisäverotunnistetta käyttäen omassa sijoittau-
tumisvaltiossaan. Samalla Yhteisöön sijoit-
tautumattomia yrityksiä koskeva erityisjär-
jestelmä laajennetaan kattamaan radio- ja te-
levisiolähetyspalvelut sekä telepalvelut. 

Uusi direktiivi edellyttää kansallisen arvon-
lisäverolainsäädännön muuttamista vastaa-
maan direktiivin säännöksiä. 

 
3.2 Radio- ja televisiolähetyspalveluja, 

sähköisiä palveluja ja telepalveluja 
koskevat verotuspaikkasäännökset 

Direktiivi 

Arvonlisäverodirektiivin voimassa olevien 
säännösten mukaan Yhteisöön sijoittautuneil-
le kuluttajille suoritettujen radio- ja televisio-
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lähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja 
telepalvelujen verotuspaikka riippuu siitä, 
mihin myyjä on sijoittautunut. Nykyisin Yh-
teisöön sijoittautuneiden myyjien suorittamat 
kyseiset palvelut verotetaan 45 artiklan mu-
kaisesti myyjän sijoittautumisvaltiossa. Yh-
teisön ulkopuolelle sijoittautuneiden myyjien 
suorittamat kyseiset palvelut verotetaan 58 ja 
59 b artiklojen mukaisesti kuluttajan sijoit-
tautumisvaltiossa ja myyjät voivat sähköisten 
palvelujen osalta hyödyntää erityisjärjestel-
mää ilmoitus- ja maksuvelvoitteensa täyttä-
misessä. 

Kuluttajille suoritettujen radio- ja televisio-
lähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja 
telepalvelujen verotuspaikka muuttuu vuoden 
2015 alusta uuden 58 artiklan mukaisesti os-
tajan sijoittautumisvaltioksi myös silloin, kun 
myyjä on sijoittautunut Yhteisöön.  

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneiden 
myyjien Yhteisöön sijoittautuneille kulutta-
jille myymien kyseessä olevien palvelujen 
osalta verotuspaikka ei muutu. Myös nämä 
palvelut verotetaan ostajan sijoittautumisval-
tiossa. 

Myös Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneil-
le kuluttajille myytävien radio- ja televisiolä-
hetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja te-
lepalvelujen verotuspaikka on kuluttajan si-
joittautumispaikka. Tätä koskevat säännökset 
sisältyvät vuoden 2014 loppuun direktiivin 
59 artiklaan ja vuoden 2015 alusta uuteen 
58 artiklaan. Tältäkään osin palvelujen vero-
tuspaikka ei muutu. 

Kaksinkertaisen verotuksen tai verottamat-
ta jättämisen estämistä koskevaan 59 a artik-
laan on säännösmuutoksista johtuen lisätty 
viittaus 58 artiklaan. Sen perusteella jäsen-
valtioilla on radio- ja televisiolähetyspalvelu-
jen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen 
osalta mahdollisuus säätää, että tällaisten 
palvelujen verotuspaikka, joka sijaitsee nii-
den alueella, sijaitsee Yhteisön ulkopuolella, 
jos palvelujen tosiasiallinen käyttö ja hyö-
dyntäminen tapahtuu Yhteisön ulkopuolella. 
Vastaavasti jäsenvaltioilla on myös mahdol-
lisuus säätää, että tällaisten palvelujen vero-
tuspaikka, joka sijaitsee Yhteisön ulkopuolel-
la, sijaitsee niiden alueella, jos palvelujen to-
siasiallinen käyttö ja hyödyntäminen tapah-
tuu niiden alueella. 

 

Arvonlisäverolaki 

Arvonlisäverolakiin ehdotetaan tehtäväksi 
verotuspaikkadirektiivin edellyttämät radio- 
ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten pal-
velujen ja telepalvelujen verotuspaikkaa kos-
kevat muutokset. Vuoden 2015 alusta kaikki 
kuluttajille myydyt radio- ja televisiolähetys-
palvelut, sähköiset palvelut ja telepalvelut 
olisi myyty Suomessa, jos kuluttaja olisi si-
joittautunut tänne. 

Muutoksista johtuen toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneen myyjän Suomeen sijoittautu-
neelle kuluttajalle myymät radio- ja televisio-
lähetyspalvelut, sähköiset palvelut ja telepal-
velut verotettaisiin nykyisestä poiketen Suo-
messa. 

Vastaavasti Suomeen sijoittautuneen myy-
jän muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille 
kuluttajille myymiä radio- ja televisiolähe-
tyspalveluja, sähköisiä palveluja ja telepalve-
luja ei enää verotettaisi Suomessa. 

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen myy-
jän Suomeen sijoittautuneelle kuluttajalle 
suorittamat radio- ja televisiolähetyspalvelut, 
sähköiset palvelut ja telepalvelut verotettai-
siin nykyiseen tapaan Suomessa. Edellä mai-
nittujen palvelujen myyntiä Yhteisön ulko-
puolelle sijoittautuneille kuluttajille ei vero-
tettaisi Suomessa. Näiltä osin palvelujen 
myyntimaassa ei tapahtuisi muutoksia. 

 
3.3 Radio- ja televisiolähetyspalveluja, 

sähköisiä palveluja ja telepalveluja 
koskevat erityisjärjestelmät 

Direktiivi 

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneiden 
myyjien Yhteisöön sijoittautuneille kulutta-
jille suorittamat sähköiset palvelut verotetaan 
jo nykyisin kuluttajan sijoittautumisvaltiossa 
ja tällaiset myyjät voivat käyttää arvonlisäve-
rodirektiivin XII osaston 6 luvun mukaista 
erityisjärjestelmää ilmoitus- ja maksuvelvoit-
teensa täyttämisessä. 

Vuoden 2015 alusta myös Yhteisöön sijoit-
tautuneiden myyjien Yhteisöön sijoittautu-
neille kuluttajille suorittamien radio- ja tele-
visiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen 
ja telepalvelujen verotuspaikka muuttuu 
myyjän sijoittautumisvaltiosta ostajan sijoit-
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tautumisvaltioksi. Verotuspaikkasäännösten 
muutoksen johdosta kulutusjäsenvaltioon si-
joittautumattomat myyjät joutuvat suoritta-
maan veroa jokaiseen jäsenvaltioon, jossa 
niillä on kuluttaja-asiakkaita. 

Tähän liittyen vuoden 2015 alusta otetaan 
käyttöön Yhteisöön mutta ei kulutusvaltioon 
sijoittautuneiden myyjien Yhteisöön sijoit-
tautuneille kuluttajille suorittamia radio- ja 
televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja 
ja telepalveluja koskeva eritysjärjestelmä 
(jäljempänä unionin järjestelmä). 

Erityisjärjestelmän tarkoituksena on yksin-
kertaistaa rajat ylittävää kauppaa käyvien yri-
tysten velvoitteiden täyttämistä. Järjestelmä 
antaa yrityksille mahdollisuuden täyttää il-
moitus- ja maksuvelvoitteensa Yhteisön alu-
eella yhtä arvonlisäverotunnistetta käyttäen 
omassa sijoittautumisvaltiossaan, josta tiedot 
ja maksut välitetään kulutusjäsenvaltioille. 
Erityisjärjestelmässä palvelunsuorittaja il-
moittaa tunnistamisjäsenvaltiossaan verkko-
portaalin kautta arvonlisäveron, joka palve-
lunsuorittajan on maksettava muissa jäsen-
valtioissa järjestelmän soveltamisalaan kuu-
luvien palvelujen myynnistä kuluttajille. 

Samassa yhteydessä Yhteisön ulkopuolelle 
sijoittautuneita myyjiä koskeva erityisjärjes-
telmä laajennetaan kattamaan myös radio- ja 
televisiolähetyspalvelut ja telepalvelut. Tä-
män erityisjärjestelmän säännökset sisältyvät 
verotuspaikkadirektiivillä muutetun arvon-
lisäverodirektiivin 358 a—369 artikloihin 
(jäljempänä kolmansien maiden järjestelmä). 

Uudesta unionin erityisjärjestelmästä sää-
detään verotuspaikkadirektiivillä muutetun 
arvonlisäverodirektiivin 369 a—369 k artik-
loissa. 

Direktiivin 369 a artiklassa määritellään 
erityisjärjestelmän keskeiset käsitteet. Kulu-
tusjäsenvaltioon sijoittautumattomalla vero-
velvollisella tarkoitetaan verovelvollista, 
jonka liiketoiminnan kotipaikka on Yhteisön 
alueella tai jolla on siellä kiinteä toimipaikka, 
mutta jonka liiketoiminnan kotipaikka ei ole 
kulutusjäsenvaltion alueella ja jolla ei ole 
siellä kiinteää toimipaikkaa. Tunnistamis-
jäsenvaltiolla tarkoitetaan jäsenvaltiota, jon-
ka alueella verovelvollisella on liiketoimin-
tansa kotipaikka tai, jos hänen liiketoimin-
tansa kotipaikka ei ole Yhteisössä, jäsenval-
tiota, jossa hänellä on kiinteä toimipaikka. 

Artiklan 2 kohdan mukaan tilanteessa, jos-
sa verovelvollisen liiketoiminnan kotipaikka 
ei ole Yhteisössä, mutta hänellä on useita 
kiinteitä toimipaikkoja Yhteisössä, tunnista-
misjäsenvaltio on se jäsenvaltio, jossa sijait-
see se kiinteä toimipaikka, jonka osalta vero-
velvollinen ilmoittaa käyttävänsä erityisjär-
jestelmää. Artiklan mukaan verovelvollinen 
on velvollinen noudattamaan tätä päätöstä 
kyseisen kalenterivuoden sekä kahden sitä 
seuraavan kalenterivuoden ajan. 

Jos järjestelmää käyttävän verovelvollisen 
liiketoiminnan kotipaikka on Yhteisön alu-
eella, tunnistamisjäsenvaltio on se jäsenval-
tio, jossa verovelvollisella on liiketoimintan-
sa kotipaikka.  

Järjestelmää ei sovelleta televiestintäpalve-
luihin, radio- ja televisiolähetyspalveluihin 
tai sähköisiin palveluihin, jotka suoritetaan 
jäsenvaltiossa, jossa verovelvollisella on lii-
ketoimintansa kotipaikka tai kiinteä toimi-
paikka. Nämä palvelusuoritukset on ilmoitet-
tava jäsenvaltion toimivaltaisille veroviran-
omaisille normaalissa arvonlisäveroilmoituk-
sessa. 

Direktiivin 369 b artiklan mukaan jäsenval-
tioiden on annettava kulutusjäsenvaltioon si-
joittautumattoman verovelvollisen, joka suo-
rittaa televiestintäpalveluja, radio- ja televi-
siolähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja 
sellaiselle muulle kuin verovelvolliselle hen-
kilölle, joka on sijoittautunut kulutusjäsen-
valtioon tai jonka kotipaikka tai vakinainen 
asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa, 
käyttää erityisjärjestelmää. Erityisjärjestel-
mää sovelletaan kaikkiin Yhteisössä näin 
suoritettuihin palveluihin. 

Direktiivin 369 c artiklan mukaan kulutus-
jäsenvaltioon sijoittautumattoman verovel-
vollisen on ilmoitettava tunnistamisjäsenval-
tiolle erityisjärjestelmän piiriin kuuluvan ve-
rollisen toimintansa alkamisesta ja päättymi-
sestä taikka muuttumisesta siten, ettei hän 
enää täytä erityisjärjestelmän soveltamisedel-
lytyksiä. Verovelvollisen on toimitettava 
nämä tiedot sähköisesti. 

Direktiivin 369 d artiklan mukaan erityis-
järjestelmää käyttävä verovelvollinen rekiste-
röidään arvonlisäverovelvolliseksi järjestel-
män piiriin kuuluvia verollisia liiketoimia 
varten ainoastaan tunnistamisjäsenvaltiossa. 
Tätä varten kyseinen jäsenvaltio käyttää yk-
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silöllistä arvonlisäverotunnistenumeroa, joka 
jo on annettu verovelvolliselle sisäisen järjes-
telmän mukaisten velvoitteiden täyttämisek-
si. Kulutusjäsenvaltiot voivat tunnistamiseen 
käytetyn tiedon pohjalta käyttää omia tunnis-
tamisjärjestelmiään. 

Direktiivin 369 e artiklan mukaan tunnis-
tamisjäsenvaltio sulkee kulutusjäsenvaltioon 
sijoittautumattoman verovelvollisen erityis-
järjestelmän ulkopuolelle seuraavissa tapauk-
sissa: 

- jos verovelvollinen ilmoittaa, ettei hän 
enää suorita televiestintäpalveluja, radio- ja 
televisiolähetyspalveluja tai sähköisiä palve-
luja; 

- jos muuten ilmenee, että verovelvollisen 
erityisjärjestelmän piiriin kuuluva verollinen 
toiminta on päättynyt; 

- jos verovelvollinen ei enää täytä erityis-
järjestelmän soveltamisedellytyksiä; taikka 

- jos verovelvollinen jatkuvasti jättää nou-
dattamatta erityisjärjestelmää koskevia sään-
töjä. 

Direktiivin 369 f artiklan mukaan kulutus-
jäsenvaltioon sijoittautumattoman verovel-
vollisen on toimitettava tunnistamisjäsenval-
tiolle sähköisesti arvonlisäveroilmoitus kul-
takin kalenterivuosineljännekseltä riippumat-
ta siitä, onko televiestintäpalveluja, radio- ja 
televisiolähetyspalveluja tai sähköisiä palve-
luja suoritettu. Arvonlisäveroilmoitus on 
toimitettava 20 päivän kuluessa sen verokau-
den päättymisestä, jota ilmoitus koskee. 

Direktiivin 369 g artiklan mukaan arvon-
lisäveroilmoituksessa on oltava tunnistenu-
mero ja kunkin kulutusjäsenvaltion, jossa ar-
vonlisäveroa on maksettava, osalta verokau-
den aikana suoritettujen televiestintäpalvelu-
jen, radio- ja televisiolähetyspalvelujen ja 
sähköisten palvelujen kokonaisarvo arvon-
lisäverolla vähennettynä sekä vastaavan ar-
vonlisäveron kokonaismäärä kunkin vero-
kannan osalta. Sovellettavat arvonlisävero-
kannat ja maksettavan arvonlisäveron koko-
naismäärä on myös mainittava ilmoituksessa. 

Artiklan 2 kohdan mukaan jos verovelvol-
lisella on tunnistamisjäsenvaltiossa olevan 
kiinteän toimipaikan lisäksi yksi tai useampi 
muu kiinteä toimipaikka, josta palvelut suori-
tetaan, arvonlisäveroilmoituksessa on lisäksi 
oltava kulutusjäsenvaltioittain jaoteltuna eri-
tyisjärjestelmän piiriin kuuluvien televiestin-

täpalvelujen, radio- ja televisiolähetyspalve-
lujen ja sähköisten palvelujen kokonaisarvo 
kunkin sellaisen jäsenvaltion osalta, jossa ve-
rovelvollisella on toimipaikka, sekä kyseisen 
toimipaikan yksilöllinen arvonlisäverotunnis-
te tai verorekisterinumero. 

Direktiivin 369 h artiklan mukaan arvon-
lisäveroilmoitus on tehtävä euroina. Jäsen-
valtiot, jotka eivät ole ottaneet käyttöön eu-
roa, voivat vaatia, että arvonlisäveroilmoitus 
tehdään niiden kansallisessa valuutassa. Jos 
myynti on tapahtunut muina valuuttoina, ku-
lutusjäsenvaltioon sijoittautumattoman vero-
velvollisen on arvonlisäveroilmoitusta täytet-
täessä käytettävä verokauden viimeisen päi-
vän muuntokurssia. Muuntamisessa on käy-
tettävä Euroopan keskuspankin julkaisemia 
muuntokursseja. 

Direktiivin 369 i artiklan mukaan kulutus-
jäsenvaltioon sijoittautumattoman verovel-
vollisen on maksettava arvonlisävero ja vii-
tattava asianomaiseen arvonlisäveroilmoituk-
seen toimittaessaan arvonlisäveroilmoituk-
sen, kuitenkin viimeistään sen määräajan 
päättyessä, jonka kuluessa ilmoitus on toimi-
tettava. Maksu on suoritettava tunnistamis-
jäsenvaltion määräämälle euromääräiselle 
pankkitilille. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole ot-
taneet käyttöön euroa, voivat vaatia, että 
maksu suoritetaan pankkitilille niiden omassa 
valuutassa. 

Direktiivin 369 j artiklan mukaan erityis-
järjestelmää käyttävä kulutusjäsenvaltioon si-
joittautumaton verovelvollinen ei saa vähen-
tää erityisjärjestelmän piiriin kuuluvaan ve-
rolliseen toimintaansa liittyvää arvonlisäve-
roa arvonlisäverodirektiivin 168 artiklan no-
jalla. Sen estämättä, mitä direktiivin 
2008/9/EY 2 artiklan 1 kohdassa ja 3 artik-
lassa säädetään, kyseiselle verovelvolliselle 
on suoritettava palautus mainitun direktiivin 
mukaisesti. 

Artiklan 2 kohdan mukaan siinä tapaukses-
sa, että kulutusjäsenvaltioon sijoittautuma-
ton, erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-
linen harjoittaa kulutusjäsenvaltiossa myös 
erityisjärjestelmän piiriin kuulumatonta toi-
mintaa, jonka osalta hän on velvollinen rekis-
teröitymään arvonlisäverovelvolliseksi, hän 
vähentää erityisjärjestelmän piiriin kuulu-
vaan verolliseen toimintaansa liittyvän ar-
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vonlisäveron normaalissa arvonlisäveroil-
moituksessa. 

Direktiivin 369 k artiklan mukaan kulutus-
jäsenvaltioon sijoittautumattoman verovel-
vollisen on pidettävä kirjaa erityisjärjestel-
män piiriin kuuluvista liiketoimista. Kirjan-
pidon on oltava riittävän yksityiskohtainen, 
jotta kulutusjäsenvaltion veroviranomaiset 
voivat todentaa, että arvonlisäveroilmoitus 
on oikea. Kirjanpito on pyydettäessä saatet-
tava tunnistamisjäsenvaltion ja kulutusjäsen-
valtion saataville sähköisesti. Kirjanpito on 
säilytettävä kymmenen vuoden ajan sen vuo-
den lopusta, jonka aikana liiketoimi suoritet-
tiin. 

 
Hallinnollista yhteistyötä koskeva asetus 

Erityisjärjestelmien muutosten ja käyttöön-
oton edellyttämät jäsenvaltioiden välistä hal-
linnollista yhteistyötä koskevat säännökset 
sisältyvät hallinnollisen yhteistyön asetuk-
seen. Asetuksessa säädetään muun muassa 
säännöistä ja menettelyistä, joita sovelletaan 
erityisjärjestelmien mukaiseen sähköiseen 
arvonlisäverotietojen vaihtoon ja rahansiir-
toon jäsenvaltioiden välillä.  

Asetuksen 46 artiklan 3 kohdan mukaan 
tunnistamisjäsenvaltiolla on oikeus pidättää 
niiden unionin järjestelmään liittyvien mak-
sujen osalta, jotka siirretään kulutusjäsenval-
tioon vuoden 2015 alusta vuoden 2016 lop-
puun saakka 30 prosenttia ja vuoden 2017 
alusta vuoden 2018 loppuun saakka 15 pro-
senttia. Vuoden 2019 alusta tunnistamis-
jäsenvaltion on siirrettävä maksut kulutusval-
tioon kokonaisuudessaan. 

 
Arvonlisäverolaki 

Arvonlisäverolakiin ehdotetaan tehtäväksi 
verotuspaikkadirektiivin edellyttämät erityis-
järjestelmiä koskevat muutokset. 

Arvonlisäverolakiin lisättäisiin uusi Yhtei-
söön sijoittautuneiden myyjien suorittamia 
radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä 
palveluja ja telepalveluja koskeva unionin 
erityisjärjestelmä. Lisäksi nykyinen lain 
12 a lukuun sisältyvä Yhteisön ulkopuolelle 
sijoittautuneita myyjiä koskeva sähköisten 
palvelujen kolmansien maiden erityisjärjes-

telmä laajennettaisiin kattamaan radio- ja te-
levisiolähetyspalvelut sekä telepalvelut. 

Uudessa unionin erityisjärjestelmässä Yh-
teisöön sijoittautunut myyjä voisi hoitaa ve-
rotukseen liittyvät velvoitteensa yhden jäsen-
valtion verohallinnon avulla, joka jakaisi tie-
dot ja verot eteenpäin kulutusvaltioille. Ar-
vonlisäverolakiin otettaisiin säännökset niitä 
tilanteita varten, joissa myyjä hoitaa velvoit-
teensa Suomen Verohallinnon kautta. Lisäksi 
lakiin otettaisiin säännökset verotusmenette-
lystä Suomeen suoritettavan veron osalta 
niissä tilanteissa, joissa verovelvollisen tun-
nistamisjäsenvaltio on muu kuin Suomi. 

Direktiivin mukaisesti unionin erityisjärjes-
telmää sovellettaisiin Yhteisöön sijoittautu-
neiden yritysten suorittamien radio- ja televi-
siolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja 
telepalvelujen myyntiin kuluttajille. 

Järjestelmää voisivat käyttää sellaiset myy-
jät, joiden liiketoiminnan kotipaikka tai kiin-
teä toimipaikka on Yhteisön alueella. Jos jär-
jestelmää käyttävän verovelvollisen liiketoi-
minnan kotipaikka on Yhteisön alueella, tun-
nistamisjäsenvaltio olisi se jäsenvaltio, jossa 
verovelvollisella on liiketoimintansa koti-
paikka. Järjestelmää ei sovellettaisi radio- ja 
televisiolähetyspalveluihin, sähköisiin palve-
luihin tai telepalveluihin, jotka suoritetaan jä-
senvaltiossa, jossa verovelvollisella on liike-
toimintansa kotipaikka tai kiinteä toimipaik-
ka. Nämä palvelusuoritukset olisi ilmoitetta-
va jäsenvaltion toimivaltaisille veroviran-
omaisille normaalissa arvonlisäveroilmoituk-
sessa. 

Erityisjärjestelmää sovellettaisiin kaikkiin 
Yhteisössä suoritettuihin kuluttajille myytä-
viin järjestelmän piiriin kuuluviin radio- ja 
televisiolähetyspalveluihin, sähköisiin palve-
luihin ja telepalveluihin. Tämä koskisi paitsi 
myyntiä yksityishenkilölle myös myyntiä oi-
keushenkilölle, joka ei ole elinkeinonharjoit-
taja ja jota ei ole merkitty arvonlisäverovel-
vollisten rekisteriin. 

Myyjän, joka haluaa käyttää menettelyä, 
tulisi direktiivin mukaisesti tehdä tunnista-
misjäsenvaltioon sähköinen ilmoitus toimin-
nan alkamisesta ja mainita ilmoituksessa di-
rektiivissä luetellut tiedot. Verovelvollinen, 
jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, mer-
kittäisiin 172 §:ssä tarkoitettuun arvonlisäve-
rovelvollisten rekisteriin. Yksilökohtaisena 
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tunnistamisnumerona käytettäisiin tunnistetta 
joka verovelvolliselle on aikaisemmin annet-
tu verovelvollisuuteen liittyvien velvoitteiden 
täyttämiseksi. 

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 viimeistään samaan määrä-
aikaan mennessä kuin veroilmoitus tulee an-
taa. Myyjän, jonka tunnistamisjäsenvaltio on 
Suomi, olisi annettava veroilmoitus ja suori-
tettava vero tänne. 

Erityisjärjestelmää soveltavalla verovelvol-
lisella, jolla ei ole liiketoiminnan kotipaikkaa 
tai kiinteää toimipaikkaa Suomessa, ei olisi 
oikeutta vähentää Suomessa tehtäviin han-
kintoihin sisältyviä arvonlisäveroja. Sen si-
jaan verovelvollisella olisi oikeus saada niis-
tä arvonlisäverolain 122 §:ssä tarkoitettu pa-
lautus. Jos erityisjärjestelmää käyttävä vero-
velvollinen harjoittaa täällä myös erityisjär-
jestelmän piiriin kuulumatonta toimintaa, 
josta hän on velvollinen rekisteröitymään ar-
vonlisäverovelvolliseksi, hän saisi kuitenkin 
tehdä erityisjärjestelmän piiriin kuuluvaan 
vähennykseen oikeuttavaan toimintaansa liit-
tyvistä hankinnoista 10 luvussa tarkoitetun 
vähennyksen. 

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 myyjän tunnistamisjäsenvaltio on muu 
kuin Suomi, tämä jäsenvaltio merkitsisi myy-
jän omaan tunnistamisrekisteriinsä ja huoleh-
tisi veroilmoitusten ja verojen vastaanottami-
sesta sekä tietojen ja verojen edelleen jaka-
misesta kulutusvaltioihin. Jos tällainen myyjä 
olisi velvollinen suorittamaan veroa myös 
Suomeen, hänet merkittäisiin Suomen kulu-
tusjäsenvaltiona ylläpitämään tunnistamisre-
kisteriin. Tällaista myyjää ei merkittäisi ylei-
seen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 
Suomeen suoritettavan veron osalta tällaiseen 
myyjään sovellettaisiin samaa verotusmenet-
telyä kuin verovelvolliseen, jonka tunnista-
misjäsenvaltio on Suomi. 

Menettelyn edellyttämää jäsenvaltioiden 
välistä hallinnollista yhteistyötä koskevat 
säännökset sisältyvät hallinnollisen yhteis-
työn asetukseen, joten niistä ei ole tarpeen 
säätää laissa. 

 
3.4 Ahvenanmaata koskevat säännökset 

Ahvenanmaata koskevaan erillislakiin si-
sältyvät Ahvenanmaahan liittyvät verorajasta 
johtuvat immateriaalipalvelujen sekä radio- 
ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten pal-
velujen ja telepalvelujen myyntimaata sekä 
sähköisten palvelujen erityisjärjestelmää 
koskevat säännökset. Erillislakiin tehtäisiin 
arvonlisäverodirektiivin ja arvonlisäverolain 
muutoksista aiheutuvat tarkistukset. 

 
3.5 Arvonlisäverodirektiivin täytän-

töönpanoasetukset ja -ohjeet 

Verotuspaikkadirektiivin hyväksymisen 
jälkeen neuvosto on antanut kolme asetusta 
arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanotoi-
menpiteistä. Nämä täytäntöönpanotoimet 
koskevat verotuspaikkadirektiivin hyväksy-
miseen liittyviä käytännön kysymyksiä, eri-
tyisjärjestelmiä koskevien säännösten sovel-
tamista sekä kuluttajille suoritettavien radio- 
ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten pal-
velujen sekä telepalvelujen verotuspaikka-
säännöksiä. Lisäksi komissio on antanut jä-
senvaltioiden välistä tietojen vaihtamista 
koskevan täytäntöönpanoasetuksen. 

Vuoden 2011 maaliskuussa annetulla uu-
della arvonlisäverodirektiivin täytäntöön-
panoasetuksella (EU) N:o 282/20111, jäljem-
pänä täytäntöönpanoasetus, uudistettiin ja 
korvattiin vanha arvonlisäverodirektiivin täy-
täntöönpanoasetus2. Uudistettu asetus sisältää 
erityisesti täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat verotuspaikkadirektiivin hyväksy-

                                                 

1
 Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 

282/2011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011, 

yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun di-

rektiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpi-

teistä (uudelleenlaadittu). 
2
 Neuvoston asetus (EY) N:o 1777/2005, annettu 

17 päivänä lokakuuta 2005, yhteisestä arvon-

lisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 

77/388/ETY täytäntöönpanotoimenpiteistä. 
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miseen liittyviä käytännön kysymyksiä, ku-
ten palvelun ostajan sijoittautumispaikkaa ja 
ostajan asemaa. 

Vuoden 2012 lokakuussa hyväksytyllä täy-
täntöönpanoasetuksen muuttamisesta anne-
tulla neuvoston asetuksella3 selvennetään ja 
tarkennetaan radio- ja televisiolähetyspalve-
luihin, sähköisiin palveluihin sekä telepalve-
luihin sovellettavia erityisjärjestelmiä koske-
via arvonlisäverodirektiivin säännöksiä. Ase-
tuksen täytäntöönpanomääräykset ovat luon-
teeltaan teknisiä ja liittyvät kysymyksiin, 
joista oli päästävä yksimielisyyteen ennen 
tietojärjestelmien suunnittelua, kuten määri-
telmät, ohjelmien soveltamisala, raportointi-
velvoitteet, tunnistaminen, ulkopuolelle sul-
keminen, arvonlisäveroilmoitukset, rahayk-
sikkö, maksut ja kirjanpito. 

Vuoden 2012 syyskuussa annettu komissi-
on täytäntöönpanoasetus4 koskee radio- ja te-
levisiolähetyspalveluihin, sähköisiin palve-
luihin sekä telepalveluihin sovellettavia eri-
tyisjärjestelmiä. Asetuksen täytäntöön-
panomääräykset koskevat tunnistamistietojen 
vaihtamista sekä arvonlisäveroilmoituksissa 
olevien tietojen keräämistä ja vaihtamista jä-
senvaltioiden välillä. 

Komissio on lisäksi antanut lokakuussa 
2013 ohjeita, jotka auttavat paremmin ym-
märtämään erityisjärjestelmiä koskevia sään-
nöksiä samoin kuin erityisjärjestelmän toi-
mintaa ja teknisiä tietoja. 

Vuoden 2013 lokakuussa annetulla täytän-
töönpanoasetuksen muuttamisesta annetulla 

                                                 

3
 Neuvoston asetus (EU) N:o 967/2012, annettu 9 

päivänä lokakuuta 2012, täytäntöönpanoasetuksen 

(EU) N:o 282/2011 muuttamisesta muille kuin 

verovelvollisille televiestintäpalveluja, radio- ja 

televisiolähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja 

suorittaviin sijoittautumattomiin verovelvollisiin 

sovellettavien erityisjärjestelmien osalta. 
4
 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 

815/2012, annettu 13 päivänä syyskuuta 2012, 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 sovel-

tamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 

televiestintäpalveluja, radio- ja televisiolähetys-

palveluja tai sähköisiä palveluja muille kuin ve-

rovelvollisille suorittavia sijoittautumattomia ve-

rovelvollisia koskevien erityisjärjestelmien osalta. 

neuvoston asetuksella5 selvennetään pääasi-
assa kuluttajille suoritettavien palvelujen ve-
rotuspaikkasäännöksiä. Täytäntöönpanomää-
räykset koskevat muun muassa radio- ja tele-
visiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen 
ja telepalvelujen määrittelyjä sekä palvelujen 
hankkijan sijoittautumispaikan määrittämistä. 

Komissio on antanut huhtikuussa 2014 oh-
jeita (explanatory notes), joilla helpotetaan 
täytäntöönpanoasetuksen EU) N:o 1042/2013 
radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä 
palveluja ja telepalveluja koskevien uusien 
säännösten ymmärtämistä ja käytännön so-
veltamista. 

 
3.6 Arvonlisäverolakiin tehtävät muut 

muutokset 

Arvonlisäverolain eräisiin lainkohtiin eh-
dotetaan tehtäväksi yksityiskohtaisissa perus-
teluissa tarkemmin selvitetyistä syistä sekä 
lainsäädännön muutoksista aiheutuneita että 
teknisluonteisia tarkistuksia. 

 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Kuluttajille myytävien radio- ja televisiolä-
hetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja te-
lepalvelujen verotuspaikka muuttuu Yhtei-
söön sijoittautuneiden myyjien osalta vuoden 
2015 alusta siten, että verotuspaikka siirtyy 
myyjän sijoittautumisvaltiosta ostajan sijoit-
tautumisvaltioon. Suomen kannalta tämä 
merkitsisi toisaalta sitä, että tällaisten palve-
lujen verotuspaikka siirtyisi toiseen jäsenval-
tioon, kun myyjänä on Suomeen sijoittautu-
nut yritys ja ostaja on sijoittautunut toiseen 
jäsenvaltioon. Toisaalta tämä merkitsisi sitä, 
että tällaisten palvelujen verotuspaikka siir-
tyisi Suomeen, kun myyjänä on toiseen jä-
senvaltioon sijoittautunut yritys ja ostaja on 
sijoittautunut Suomeen. 

Suomessa kotitalouksien kuluttamien ra-
dio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten 
palvelujen sekä telepalvelujen yhteenlaskettu 

                                                 

5
 Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 

1042/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 

muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta. 
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verollinen arvo oli vuonna 2013 noin 2,3 mil-
jardia euroa. Näistä tuotteista merkittävän 
osan muodostavat telepalvelut, noin 1,5 mil-
jardia euroa, sekä radio- ja televisiolähetys-
palvelut, noin 680 miljoonaa euroa. Sähköi-
siä palveluja kulutettiin vuonna 2013 noin 
130 miljoonan euron arvosta.  

Radio- ja televisiolähetyspalvelut sekä te-
lepalvelut tuotetaan merkittäviltä osin koti-
maassa. Sähköiset palvelut hankittaneen pää-
osin ulkomailta, etenkin Yhteisön alueelta. 
Sähköisten palvelujen verotuspaikan muut-
taminen Suomeen kasvattaisi arvonlisävero-
kertymää karkeasti arvioiden 10—
15 miljoonalla eurolla vuodessa. Vaikka säh-
köisten palvelujen kulutus ei ole vielä kovin 
laajaa, sen merkitys ja vaikutus valtiontalou-
teen kasvaa tulevaisuudessa huomattavasti. 

Sähköisten palvelujen myynti Suomesta 
suoraan ulkomaisille kuluttajille on vähäistä 
jakeluketjujen luonteiden vuoksi. Pääosa 
näistä palveluista myydään kuluttajille ulko-
mailla sijaitsevien sähköisten palvelujen 
markkinapaikkojen kautta. Myös radio- ja te-
levisiolähetyspalvelujen sekä telepalvelujen 
vienti on pienimuotoista. 

Vuonna 2015 voimaan tulevilla säännöksil-
lä estetään verotasoeroista johtuva yritysten 
sijoittautuminen matalan verokannan valtioi-
hin ja turvataan Suomen veropohjaa. Suo-
messa sovellettava yleinen 24 prosentin ve-
rokanta on EU:n keskitasoa korkeampi, joten 
ilman ehdotettuja muutoksia tämä voisi hou-
kutella myös kotimaisia yrityksiä sijoitta-
maan toimintojaan matalan verokannan jä-
senvaltoihin. 

 
4.2 Hallinnolliset vaikutukset 

Erityisjärjestelmät tulevat koskemaan vuo-
den 2015 alusta sekä Yhteisöön sijoittautu-
neita että Yhteisön ulkopuolelle sijoittautu-
neita myyjiä. Erityisjärjestelmät lisäävät Ve-
rohallinnon tehtäviä ja kustannuksia. 

Direktiivin täytäntöönpanon arvioidaan ai-
heuttavan Verohallinnolle noin 2,6 miljoonan 
euron kertaluonteisen investointikustannuk-
sen. Asiakasohjauksen ja -neuvonnan tarve 
on merkittävintä järjestelmän käyttöönoton 
yhteydessä ensimmäisen vuoden aikana. Oh-
jeistuksen laatiminen ja Verohallinnon henki-
löstön koulutus tapahtuu jo ennen käyttöön-

ottoa ja koskee koko järjestelmää. Verohal-
linnolle on investointihankkeen rahoittami-
seksi aikaisemmin myönnetty noin 1,4 mil-
joonaa euroa. Lisärahoitustarve, enintään 
1,2 miljoonaa euroa, arvioidaan ja siihen ote-
taan kantaa vuoden 2014 ensimmäisen lisäta-
lousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä. 

Verohallinnon arvion mukaan käyttöönotto 
aiheuttaa neljän henkilötyövuoden pysyvän 
vuosittaisen lisäyksen. Järjestelmän vuotuiset 
käyttömenot ovat arviolta yhteensä 
400 000 euroa sisältäen henkilöstön palkka-
menoja 220 000 euroa sekä tietojärjestelmän 
IT-ylläpito- ja muita vuotuisia käyttömenoja 
180 000 euroa. Tältä osin mahdolliset lisära-
hoitustarpeet Verohallinnon toimintamenoi-
hin arvioidaan ja niihin otetaan kantaa tule-
vissa budjetti- ja kehysmenettelyissä. 

Yhteisöön sijoittautuneille kuluttajille suo-
ritettujen radio- ja televisiolähetyspalvelujen, 
sähköisten palvelujen ja telepalvelujen vero-
tuspaikan muuttuminen ostajan sijoittautu-
mispaikaksi aiheuttaisi yrityksille muutos-
vaiheessa järjestelmien käyttöönottoon liitty-
viä hallinnollisia kustannuksia. Lisäksi ehdo-
tus aiheuttaisi näille yrityksille uusia hallin-
nollisia kustannuksia, kun ne joutuvat tilittä-
mään veroa jokaiseen jäsenvaltioon, jossa 
niillä on kuluttaja-asiakkaita. Suomalaisten 
yritysten hallinnollisia kustannuksia vähen-
täisi kuitenkin se, että sähköisten palvelujen 
myynti suoraan kuluttajille on vähäistä jake-
luketjujen luonteiden vuoksi. 

Erityisjärjestelmien tarkoituksena on yk-
sinkertaistaa rajat ylittävää kauppaa käyvien 
yritysten velvoitteiden täyttämistä. Erityisjär-
jestelmiä koskevat ehdotukset vähentäisivät 
muutoksista yrityksille aiheutuvaa taakkaa ja 
yritysten hallinnollisia kustannuksia. Muu-
toksesta johtuvat käyttöönotto- ja ylläpito-
kustannukset vaihtelisivat yrityksittäin, mutta 
kokonaisuutena niiden määrä olisi vähäinen. 
Ehdotukset kohdistuisivat pieneen joukkoon 
yrityksiä. 

 
5  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova-
rainministeriössä, ja siitä on kuultu Verohal-
lintoa, keskeisiä elinkeinoelämän etujärjestö-
jä sekä Ahvenanmaan maakuntahallitusta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Arvonlisäverolaki 

10 §. Pykälässä määritellään ulkomaalaisen 
käsite. Ulkomaalaisella tarkoitetaan 1 mo-
mentin mukaan elinkeinonharjoittajaa, jonka 
kotipaikka on ulkomailla. Elinkeinonharjoit-
tajan kotipaikalla tarkoitetaan 2 momentin 
mukaan liiketoiminnan kotipaikkaa tai, jollei 
sellaista ole, paikkaa, jossa hän asuu tai jat-
kuvasti oleskelee. 

Neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa 
määritellään yksityiskohtaisesti direktiivissä 
käytettyjen elinkeinonharjoittajan sijoittau-
tumiseen liittyvien käsitteiden sisältö. Tämän 
vuoksi esityksessä ehdotetaan kaikkien ar-
vonlisäverolain sijoittautumiseen liittyvien 
käsitteiden yhdenmukaistamista arvonlisäve-
rodirektiivissä käytettävän terminologian 
kanssa.  

Pykälän 1 momentissa käytetty käsite koti-
paikka muutettaisiin vastaamaan arvonlisäve-
rodirektiivissä ja täytäntöönpanoasetuksessa 
käytettyä käsitettä liiketoiminnan kotipaikka.  

Pykälän 2 momentissa oleva säännös ku-
mottaisiin tarpeettomana. Pykälän tosiasialli-
nen soveltamisala säilyisi kuitenkin ennal-
laan. 

Täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan mu-
kaan arvonlisäverodirektiiviä sovellettaessa 
verovelvollisen liiketoiminnan kotipaikka on 
paikka, jossa yrityksen keskushallinnon teh-
tävät suoritetaan. Liiketoiminnan kotipaikan 
määrittämiseksi otetaan huomioon paikka, 
jossa yrityksen yleistä liikkeenjohtoa koske-
vat olennaiset päätökset tehdään, jossa on 
yrityksen liiketoiminnan sääntömääräinen 
kotipaikka ja jossa yrityksen johto kokoon-
tuu. Mikäli liiketoiminnan kotipaikkaa ei ole 
mahdollista varmuudella määrittää edellä 
mainittujen edellytysten avulla, ensisijaisena 
pidetään paikkaa, jossa yrityksen yleistä liik-
keenjohtoa koskevat olennaiset päätökset 
tehdään. Pelkkä postiosoitteen olemassaolo 
ei voi määrittää paikkaa, jossa on verovelvol-
lisen liiketoiminnan kotipaikka. 

Jos elinkeinonharjoittajalla ei olisi erillistä 
liiketoiminnan kotipaikkaa, katsottaisiin hä-

nen kotipaikkansa tai vakinainen asuinpaik-
kansa liiketoiminnan kotipaikaksi. 

11 §. Pykälä sisältää kiinteän toimipaikan 
määritelmän. 

Voimassa olevan pykälän mukaan kiinteäl-
lä toimipaikalla tarkoitetaan pysyvää liike-
paikkaa, josta liiketoimintaa kokonaan tai 
osaksi harjoitetaan. Rakennus- tai asennus-
toiminnassa kiinteäksi toimipaikaksi katso-
taan urakointikohde tai useat peräkkäiset 
urakointikohteet, jotka kestävät yli 9 kuu-
kautta. 

Neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa 
määritellään tarkemmin arvonlisäverodirek-
tiivissä käytetty termi kiinteä toimipaikka, jo-
ten arvonlisäverolaissa ei ole tarvetta erilli-
selle määritelmälle. Tämän vuoksi kiinteän 
toimipaikan yleisestä määrittelystä luovuttai-
siin. Käsitteen tosiasiallinen soveltamisala 
säilyisi ennallaan. 

Täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan mu-
kaan arvonlisäverodirektiiviä sovellettaessa 
kiinteä toimipaikka on liiketoiminnan koti-
paikkaa lukuun ottamatta mikä tahansa toi-
mipaikka, jolla on riittävä pysyvyysaste sekä 
henkilöstöresurssien ja teknisten resurssien 
osalta soveltuva rakenne, jonka avulla se 
pystyy vastaanottamaan ja käyttämään sen 
omia tarpeita varten suoritettavia palveluja 
tai jonka avulla se pystyy suorittamaan tar-
joamansa palvelut. 

Koska täytäntöönpanoasetuksessa ei ole 
tarkemmin määritelty kiinteää toimipaikkaa 
rakennus- tai asennustoiminnassa, tätä kos-
keva erityissäännös poistettaisiin. Tästä huo-
limatta sovellettaisiin käytäntöä, jossa kiinte-
äksi toimipaikaksi katsotaan urakointikohde 
tai useat peräkkäiset urakointikohteet, jotka 
kestävät yli 9 kuukautta. 

13 a §. Pykälän 1 momentissa käytetty kä-
site kotipaikka muutettaisiin käsitteeksi liike-
toiminnan kotipaikka. Säännöksen tosiasial-
linen soveltamisala säilyisi ennallaan. 

26 b §. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mu-
kaan tavaraa ei katsota hankitun yhteisöhan-
kintana, jos tavara siirretään Suomessa suori-
tettavaa tavaraan kohdistuvaa työsuoritusta 
varten ja tavara palautetaan työn jälkeen sii-
hen jäsenvaltioon, josta se alun perin kulje-
tettiin. Säännös perustuu arvonlisäverodirek-
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tiivin 17 artiklan 2 kohdan f alakohtaan, joka 
koskee työsuoritusten lisäksi tavaroihin koh-
distuvaa arviointia. Momentin 1 kohtaa tar-
kennettaisiin vastaamaan direktiivin sana-
muotoa. 

63 d §. Pykälän 1 ja 2 momenteissa käytet-
ty käsite kotipaikka muutettaisiin käsitteeksi 
liiketoiminnan kotipaikka. Säännösten tosi-
asiallinen soveltamisala säilyisi ennallaan. 

63 g §. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa 
käytetty käsite kotipaikka muutettaisiin käsit-
teeksi liiketoiminnan kotipaikka. Säännöksen 
tosiasiallinen soveltamisala säilyisi ennal-
laan. 

65 §. Pykälässä käytetty käsite kotipaikka 
muutettaisiin käsitteeksi liiketoiminnan koti-
paikka. Säännöksen tosiasiallinen sovelta-
misala säilyisi ennallaan. 

66 §. Pykälässä käytetty käsite kotipaikka 
muutettaisiin käsitteeksi liiketoiminnan koti-
paikka. Säännöksen tosiasiallinen sovelta-
misala säilyisi ennallaan. 

69 c §. Pykälään sisältyvät kuljetusvälineen 
vuokrauspalveluja koskevat myyntimaasään-
nökset. 

Arvonlisäverodirektiivin 56 artiklan 2 koh-
dan 1 alakohdan mukaan vuokrattaessa kul-
kuneuvo muuten kuin lyhytaikaisesti muulle 
kuin verovelvolliselle henkilölle, palvelun 
suorituspaikka on paikka, johon asiakas on 
sijoittautunut taikka jossa hänen kotipaikkan-
sa tai vakinainen asuinpaikkansa on. Täytän-
töönpanoasetuksen 12—13 a artiklassa mää-
ritellään yksityiskohtaisesti direktiivissä käy-
tetyt termit sijoittautunut, kotipaikka ja vaki-
nainen asuinpaikka. Täytäntöönpanoasetuk-
sen säännöksiä on selostettu tarkemmin 
69 i §:n perusteluissa. 

Pykälän 2 momentissa käytetyt ostajan si-
joittautumiseen liittyvät käsitteet yhdenmu-
kaistettaisiin arvonlisäverodirektiivissä ja 
täytäntöönpanoasetuksessa käytetyn termino-
logian kanssa. Säännöksen tosiasiallinen so-
veltamisala säilyisi ennallaan. 

Pykälän 3 ja 4 momentissa käytetty käsite 
kotipaikka muutettaisiin käsitteeksi liiketoi-
minnan kotipaikka. Säännösten tosiasiallinen 
soveltamisala säilyisi myös tältä osin ennal-
laan. 

69 g §. Pykälässä käytetty käsite kotipaikka 
muutettaisiin käsitteeksi liiketoiminnan koti-

paikka. Säännöksen tosiasiallinen sovelta-
misala säilyisi ennallaan. 

69 h §. Pykälässä säädetään Yhteisön ul-
kopuolelle sijoittautuneelle kuluttajalle myy-
tyjen immateriaalipalvelujen myyntimaasta. 

Arvonlisäverodirektiivin 59 artiklan 1 koh-
dan mukaan immateriaalipalvelujen, jotka 
suoritetaan muulle kuin verovelvolliselle 
henkilölle, joka on sijoittautunut yhteisön ul-
kopuolelle tai jonka kotipaikka tai vakinai-
nen asuinpaikka on yhteisön ulkopuolella, 
suorituspaikka on paikka, johon kyseinen 
henkilö on sijoittautunut tai jossa hänen koti-
paikkansa tai vakinainen asuinpaikkansa on. 
Täytäntöönpanoasetuksen 12—13 a artiklas-
sa määritellään tarkemmin direktiivissä käy-
tetyt termit sijoittautunut, kotipaikka ja vaki-
nainen asuinpaikka. Täytäntöönpanoasetuk-
sen säännöksiä on selostettu tarkemmin 
69 i §:n perusteluissa. 

Pykälän 1 momentissa käytetyt ostajan si-
joittautumiseen liittyvät käsitteet yhdenmu-
kaistettaisiin arvonlisäverodirektiivissä ja 
täytäntöönpanoasetuksessa käytetyn termino-
logian kanssa. Säännöksen tosiasiallinen so-
veltamisala säilyisi ennallaan. 

69 i §. Pykälässä säädettäisiin kuluttajalle 
myytyjen radio- ja televisiolähetyspalvelujen, 
sähköisten palvelujen sekä telepalvelujen 
myyntimaasta. Se perustuisi vuoden 2015 
alusta voimaan tuleviin arvonlisäverodirek-
tiivin 58, 59 ja 59 b artiklaa koskeviin muu-
toksiin. Pykälä muodostaisi poikkeuksen 
66 §:n yleissäännökseen, jonka mukaan ku-
luttajalle myydyn palvelun myyntimaa mää-
räytyy myyjän sijoittautumispaikan perus-
teella. 

Nykyisin kuluttajalle myydyt radio- ja te-
levisiolähetyspalvelut, sähköiset palvelut se-
kä telepalvelut verotetaan 66 §:n perusteella 
Suomessa silloin, kun myyjä on sijoittautunut 
Suomeen ja ostaja Yhteisöön. Lain 69 i §:n 
1 momentin ja 69 h §:n mukaan Yhteisön ul-
kopuolelle sijoittautuneelle kuluttajalle myy-
dyistä radio- ja televisiolähetyspalveluista, 
sähköisistä palveluista sekä telepalveluista ei 
suoriteta Suomeen veroa. Lain 69 i §:n 
2 momentin mukaan Suomessa verotetaan li-
säksi Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen 
myyjän Suomeen sijoittautuneelle kuluttajal-
le myymät radio- ja televisiolähetyspalvelut, 
sähköiset palvelut sekä telepalvelut. 
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Arvonlisäverodirektiivin mukaan kuluttajil-
le myytävien radio- ja televisiolähetyspalve-
lujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen 
verotuspaikka muuttuu Yhteisöön sijoittau-
tuneiden myyjien osalta vuoden 2015 alusta. 
Näissä tilanteissa verotuspaikka siirtyy myy-
jän sijoittautumisvaltiosta ostajan sijoittau-
tumisvaltioon.  

Lain 69 i §:ää muutettaisiin direktiivin 
edellyttämällä tavalla. Pykälän mukaan 
Suomeen sijoittautuneelle kuluttajalle myy-
dyt radio- ja televisiolähetyspalvelut, sähköi-
set palvelut sekä telepalvelut verotettaisiin 
Suomessa, jos kuluttaja olisi sijoittautunut 
tänne. Tämä merkitsisi toisaalta sitä, että täl-
laisten palvelujen verotuspaikka siirtyisi 
Suomeen, kun myyjänä on toiseen jäsenval-
tioon sijoittautunut yritys ja ostajana suoma-
lainen kuluttaja. Toisaalta tämä merkitsisi si-
tä, että tällaisten palvelujen verotuspaikka 
siirtyisi toiseen jäsenvaltioon, kun myyjänä 
on Suomeen sijoittautunut yritys ja ostajana 
toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut kuluttaja. 
Säännös ei muuta Yhteisön ulkopuolelle si-
joittautuneen myyjän suorittamien tai Yhtei-
sön ulkopuolelle sijoittautuneille kuluttajille 
myytyjen radio- ja televisiolähetyspalvelujen, 
sähköisten palvelujen sekä telepalvelujen ve-
rotuspaikkaa. 

Edellä mainitut palvelut olisi myyty Suo-
messa silloin, kun kuluttaja on sijoittautunut 
Suomeen tai kun hänen kotipaikkansa tai va-
kinainen asuinpaikkansa on täällä. Täytän-
töönpanoasetuksen 12—13 a artiklassa mää-
ritellään tarkemmin arvonlisäverodirektiivis-
sä käytetyt ostajan sijoittautumiseen liittyvät 
käsitteet. 

Täytäntöönpanoasetuksen 12 artiklan mu-
kaan luonnollisen henkilön kotipaikalla tar-
koitetaan, riippumatta siitä, onko henkilö ve-
rovelvollinen, osoitetta, joka on merkitty vä-
estörekisteriin tai vastaavaan rekisteriin, 
taikka osoitetta, jonka kyseinen henkilö on 
ilmoittanut veroviranomaisille, paitsi jos on 
näyttöä siitä, että tämä osoite ei vastaa todel-
lisuutta. 

Täytäntöönpanoasetuksen 13 artiklan mu-
kaan luonnollisen henkilön vakinaisella 
asuinpaikalla tarkoitetaan, riippumatta siitä, 
onko henkilö verovelvollinen, paikkaa, jossa 
kyseinen luonnollinen henkilö asuu vakinai-
sesti henkilökohtaisten ja ammatillisten sitei-

den vuoksi. Jos ammatilliset siteet ovat eri 
maahan kuin henkilökohtaiset siteet tai jos 
ammatillisia siteitä ei ole, vakinainen asuin-
paikka määräytyy niiden henkilökohtaisten 
siteiden perusteella, jotka osoittavat läheisen 
yhteyden luonnollisen henkilön ja hänen 
asuinpaikkansa välillä. 

Täytäntöönpanoasetuksen 24 artiklan 
b kohdan mukaan kun palveluja suoritetaan 
ei-verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle, 
joka on sijoittautunut useaan maahan tai jon-
ka kotipaikka on yhdessä ja vakinainen 
asuinpaikka toisessa maassa, palvelujen suo-
rituspaikkaa määritettäessä etusija on annet-
tava vakinaiselle asuinpaikalle, ellei ole näyt-
töä siitä, että palvelua käytetään kotipaikassa. 

Täytäntöönpanoasetuksen 13 a artiklan 
a kohdan mukaan oikeushenkilön, joka ei ole 
verovelvollinen, sijoittautumispaikka on 
paikka, jossa sen keskushallinnon tehtävät 
suoritetaan. Artiklan b kohdan mukaan tällai-
sen oikeushenkilön sijoittautumispaikkana 
pidetään myös muuta toimipaikkaa, jolla on 
riittävä pysyvyysaste sekä henkilöstö- ja tek-
nisten resurssien osalta soveltuva rakenne, 
jotta se pystyy vastaanottamaan ja käyttä-
mään sen omia tarpeita varten suoritettavia 
palveluja. 

Kun palveluja suoritetaan ei-
verovelvolliselle oikeushenkilölle, joka on si-
joittautunut useaan maahan tai jonka koti-
paikka on yhdessä ja vakinainen asuinpaikka 
toisessa maassa, täytäntöönpanoasetuksen 
24 artiklan a kohdan mukaan palvelujen suo-
rituspaikkaa määritettäessä etusija on annet-
tava täytäntöönpanoasetuksen 13 a artiklan 
a alakohdassa tarkoitetulle paikalle, ellei ole 
näyttöä siitä, että palvelua käytetään maini-
tun artiklan b alakohdassa tarkoitetussa toi-
mipaikassa. 

Täytäntöönpanoasetuksen 23 artiklan 
2 kohdan mukaan jos palvelujen suoritukses-
ta on maksettava veroa hankkijan sijoittau-
tumispaikassa, kotipaikassa tai vakinaisessa 
asuinpaikassa, palvelujen suorittajan on mää-
ritettävä tämä paikka hankkijan toimittamien 
asiatietojen perusteella ja tarkistettava tiedot 
tavanomaisten kaupallisten turvatoimenpitei-
den avulla. 

Radio- ja televisiolähetyspalvelujen, säh-
köisten palvelujen sekä telepalvelujen vero-
kohtelun selventämiseksi täytäntöönpanoase-
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tuksen 24 a ja 24 b artiklassa on vahvistettu 
kumottavissa olevat olettamat sellaisten tilan-
teiden osalta, joissa palvelun hankkijan sijoit-
tautumispaikkaa, kotipaikkaa tai vakituista 
asuinpaikkaa on käytännössä vaikea tai mah-
doton määrittää. 

Täytäntöönpanoasetuksen 24 a artiklan 
1 kohdan mukaan palvelun vastaanottajan 
fyysistä läsnäoloa edellyttävien paikkojen, 
kuten puhelinsuoja, puhelinkioski, langaton 
alue, internetkahvila, ravintola tai hotellin 
aulan kaltainen paikka, osalta olettamana on, 
että hankkija on sijoittautunut tai hänen koti-
paikkansa tai vakinainen asuinpaikkansa si-
jaitsee kyseisessä paikassa ja palvelu tosiasi-
allisesti käytetään ja hyödynnetään tässä pai-
kassa. Jos tällainen fyysistä läsnäoloa edel-
lyttävä paikka on vesi- tai ilma-aluksessa 
taikka junassa, artiklan 2 kohdan mukaan ve-
rotuspaikkaolettamana on Yhteisössä tehtä-
vän matkustajakuljetuksen osalta kuljetuksen 
lähtömaa. 

Täytäntöönpanoasetuksen 24 b artiklaan si-
sältyy muille kuin verovelvollisille myytyjä 
radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä 
palveluja sekä telepalveluja koskevia oletta-
mia. Artiklan a kohdan mukaan kiinteän ver-
kon välityksellä suoritettavien palvelujen 
osalta verotuspaikkaolettamana on paikka, 
johon kiinteä verkko on yhdistetty. Artiklan 
b kohdan mukaan matkaviestinverkkojen vä-
lityksellä suoritettavien palvelujen osalta ve-
rotuspaikkaolettamana on maa, joka käy ilmi 
SIM-kortin maatunnuksesta. Artiklan c koh-
dan mukaan sellaisissa tilanteissa, joissa ei 
käytetä kiinteää maayhteyttä ja palvelujen 
suorittaminen edellyttää dekooderin tai vas-
taavan laitteen tai katselukortin käyttöä, ve-
rotuspaikkaolettamana on dekooderin tai vas-
taavan laitteen sijaintipaikka. Jos tuo paikka 
ei ole tiedossa, verotuspaikkaolettamana on 
paikka, johon katselukortti lähetetään käytet-
täväksi. 

Artiklan d kohdan mukaan muissa kuin 
edellä mainituissa tilanteissa verotuspaikka-
olettamana on paikka, jonka palvelujen suo-
rittaja määrittää kahden asetuksen 24 f artik-
lassa luetellun keskenään ristiriidattoman to-
disteen perusteella. 

Täytäntöönpanoasetuksen 24 f artiklan 
mukaan näyttönä voidaan käyttää erityisesti 
seuraavia: 

- palvelujen hankkijan laskutusosoitetta; 
- hankkijan käyttämän laitteen IP-osoitetta 

tai muuta maantieteellisen paikannuksen me-
netelmää; 

- pankkitietoja, kuten maksun suoritukseen 
käytetyn pankkitilin sijaintipaikkaa tai kysei-
sen pankin tiedossa oleva hankkijan lasku-
tusosoitetta; 

- hankkijan käyttämälle SIM-kortille tal-
lennetun kansainvälisen matkaviestintilaajan 
tunnuksen (IMSI) matkaviestinnän maatun-
nusta (MCC); 

- sellaisen hankkijalle kuuluvan kiinteän 
maayhteyden sijaintipaikkaa, jonka välityk-
sellä palvelut suoritetaan; taikka 

- muita kaupallisesti merkittäviä tietoja. 
Täytäntöönpanoasetuksen 24 d artiklan 

1 kohdan mukaan palvelujen suorittaja voi 
kumota 24 a artiklassa tai 24 b artiklan a, 
b tai c alakohdassa tarkoitetun verotuspaik-
kaolettaman kolmella keskenään ristiriidat-
tomalla todisteella, jotka osoittavat, että 
hankkija on sijoittautunut muualle tai hänellä 
on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka 
muualla. Artiklan 2 kohdan mukaan verovi-
ranomainen voi kumota 24 a ja 24 b artiklan 
mukaiset olettamat, jos on viitteitä siitä, että 
palvelujen suorittaja on syyllistynyt väärin-
käytöksiin. 

Täytäntöönpanoasetuksen 9 a artiklassa 
selkeytetään kuka on myyjä eli kuka suorittaa 
palvelut kuluttajalle silloin, kun palvelun-
tuottaja myy sähköisiä palveluja ja internetin 
kautta toimitettavia puhelinpalveluja telever-
kon, rajapinnan tai portaalin, kuten sovellus-
ten markkinapaikan, kautta. Olettamana on, 
että näissä tilanteissa välittäjä toimii omissa 
nimissään palveluntuottajan lukuun. Välittä-
jän katsotaan ostaneen ja myyneen kyseiset 
palvelut ja hänen on vastattava kuluttajille 
myydyistä palveluista suoritettavasta verosta, 
jollei toisin nimenomaan ilmoiteta. 

Edellä mainitun olettaman kumoaminen 
edellyttää, että palveluntuottaja nimenomai-
sesti ilmoitetaan myyjäksi ja että tämä vastaa 
osapuolten sopimussuhteita. Jotta palvelun-
tuottaja voidaan katsoa nimenomaisesti il-
moitetun myyjäksi, jokaisen palvelujen 
myyntiin osallistuvan verovelvollisen laati-
massa laskussa tai maksutositteessa on yksi-
löitävä palvelut ja niiden myyjä. Välittäjä, 
joka hyväksyy maksun veloittamisen loppu-
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asiakkaalta tai hyväksyy palvelujen luovut-
tamisen taikka asettaa niiden suorittamista 
koskevat yleiset ehdot ja edellytykset, ei kui-
tenkaan voi ilmoittaa toista verovelvollista 
palvelun myyjäksi. 

Edellä mainittu säännös ei koske verovel-
vollista, joka suorittaa vain maksujen käsitte-
lyä ja joka ei osallistu sähköisten palvelujen 
tai edellä mainittujen puhelinpalvelujen suo-
rittamiseen. 

Täytäntöönpanoasetuksen 18 artiklan mu-
kaan myyjä voi määrittää ostajan aseman 
pelkästään sen perusteella, ilmoittaako ostaja 
arvonlisäverotunnisteensa. Ellei ostaja ilmoi-
ta arvonlisäverotunnistetta, myyjä voi pitää 
häntä kuluttajana ja tilittää veron ostajan si-
joittautumisvaltioon. Koska radio- ja televi-
siolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja 
telepalvelujen verotuspaikka on sama riip-
pumatta siitä, onko ostaja elinkeinonharjoit-
taja vai kuluttaja, ostajan asemalla on merki-
tystä vain sen suhteen, kumpi on velvollinen 
tilittämään veron kulutusvaltioon, myyjä vai 
ostaja. Jos ostaja ilmoittaa arvonlisäverotun-
nisteen myyjälle myöhemmin, ostajan ase-
maa on tarkistettava. 

69 j §. Pykälän 1 momentin 4 kohdassa 
käytetty sanamuoto toimittaminen tarkistet-
taisiin vastaamaan direktiivin liitteessä II 
käytettyä sanamuotoa tarjoaminen. 

70 b §. Pykälässä käytetyt matkustajan si-
joittautumiseen liittyvät käsitteet yhdenmu-
kaistettaisiin arvonlisäverodirektiivissä ja 
täytäntöönpanoasetuksessa käytetyn termino-
logian kanssa. Säännöksen tosiasiallinen so-
veltamisala säilyisi ennallaan. 

71 §. Pykälän 6 kohdan mukaan veroa ei 
suoriteta tavaraan kohdistuvan korjaustyön 
myynnistä takuu- tai muun vastaavan si-
toumuksen nojalla sitoumuksen antaneelle 
ulkomaiselle elinkeinonharjoittajalle, joka ei 
ole Suomessa verovelvollinen. Vuoden 2010 
alussa voimaan tulleen elinkeinonharjoittajil-
le myytyjä palveluja koskevan 65 §:n yleis-
säännöksen mukaan palvelujen verotuspaik-
ka on ostajan sijoittautumispaikka. Koska ul-
komaiselle elinkeinonharjoittajalle myytyjen 
takuukorjaustöiden verotuspaikka on 65 §:n 
mukaan ulkomailla, 71 §:n 6 kohta kumottai-
siin tarpeettomana.  

72 i §. Pykälän 2 momentissa oleva viittaus 
70 §:n 1 momentin 7 kohtaan tarkistettaisiin 

viittaukseksi 70 §:n 1 momentin 6 kohdassa 
tarkoitettuun tavaran myyntiin ilma-aluksen 
varustamista varten sekä 70 §:n 1 momentin 
7 ja 8 kohtaan. 

78 a §. Pykälän ruotsinkielinen sanamuoto 
tarkistettaisiin vastaamaan nykyistä suomen-
kielistä sanamuotoa. 

89 §. Pykälä koskee ulkomailta ostetun tie-
tovälineen ja atk-ohjelman maahantuonnin 
verottamista. Pykälän 2 momentin mukaan 
veron perusteena on tietovälineen ja atk-
ohjelman yhteisarvo, kun maahantuojana on 
muu kuin elinkeinonharjoittaja. Vuoden 2010 
alusta voimaan tulleen 64 §:n mukaan elin-
keinonharjoittajana pidetään myös arvon-
lisäverovelvollisten rekisteriin merkittyä oi-
keushenkilöä, jolle myytyihin palveluihin 
sovelletaan elinkeinonharjoittajia koskevia 
myyntimaasäännöksiä. Pykälän 2 momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi maininta arvonlisäve-
rovelvollisten rekisteriin merkitystä oikeus-
henkilöstä. 

123 §. Pykälän 3 momentissa käytetty käsi-
te kotipaikka muutettaisiin käsitteeksi liike-
toiminnan kotipaikka. Säännöksen tosiasial-
linen soveltamisala säilyisi ennallaan. 

131 §. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa 
käytetty käsite kotipaikka muutettaisiin käsit-
teeksi liiketoiminnan kotipaikka. Säännöksen 
tosiasiallinen soveltamisala säilyisi ennal-
laan. 

 
12 a luku  Radio- ja televisiolähetyspal-

veluja, sähköisiä palveluja se-
kä telepalveluja koskevat eri-
tyisjärjestelmät 

Luvun otsikkoa ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että se kattaisi radio- ja televisiolähe-
tyspalveluja, sähköisiä palveluja sekä tele-
palveluja koskevat erityisjärjestelmät. 

Lain 12 a luvun 133 d—133 j §:ään sisäl-
tyisivät kolmansien maiden erityisjärjestel-
män säännökset. Luvun 133 k—133 q §:ään 
sisällytettäisiin uuden unionin erityisjärjes-
telmän säännökset. Molempia järjestelmiä 
koskevat yhteiset menettelysäännökset sisäl-
tyisivät 134—134 r §:ään. 

133 d §. Pykälän edelle ehdotetaan lisättä-
väksi uusi väliotsikko, "Yhteisöön sijoittau-
tumattomiin verovelvollisiin sovellettava eri-
tyisjärjestelmä". 
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Voimassa olevan lain 133 d §:ssä säädetään 
Yhteisöön sijoittautumattomien verovelvol-
listen myymiin sähköisiin palveluihin sovel-
lettavasta erityisjärjestelmästä. Erityisjärjes-
telmän nykyinen soveltamisala laajennettai-
siin kattamaan myös radio- ja televisiolähe-
tyspalvelut sekä telepalvelut.  

Pykälän 1 momentissa käytetyt ostajan si-
joittautumiseen liittyvät käsitteet yhdenmu-
kaistettaisiin arvonlisäverodirektiivissä ja 
täytäntöönpanoasetuksessa käytetyn termino-
logian kanssa. Säännöksen tosiasiallinen so-
veltamisala säilyisi tältä osin ennallaan. 

Pykälän 2 momentissa oleva Yhteisöön si-
joittautumattoman verovelvollisen määritel-
mä siirrettäisiin 133 e §:ään sekä 3 ja 4 mo-
mentissa olevat säännökset 134 §:ään yhtei-
siin menettelysäännöksiin. 

133 e §. Nykyiseen 133 d §:n 2 momenttiin 
sisältyvä Yhteisöön sijoittautumattoman ve-
rovelvollisen määritelmä siirrettäisiin 
133 e §:n 1 momentiksi. Samalla säännök-
sessä käytetty käsite kotipaikka muutettaisiin 
käsitteeksi liiketoiminnan kotipaikka. Sään-
nöksen tosiasiallinen soveltamisala säilyisi 
ennallaan.  

Pykälän nykyiset 1 ja 2 momentin sään-
nökset siirtyisivät 2 ja 3 momenteiksi.  

Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin tarkenta-
va viittaus Yhteisöön sijoittautumattomiin 
verovelvollisiin sovellettavaa erityisjärjes-
telmää koskeviin säännöksiin. Pykälän 
3 momenttiin tehtäisiin myös soveltamisalan 
laajentamista koskevat tarkistukset radio- ja 
televisiolähetyspalvelujen sekä telepalvelujen 
osalta. 

133 f §. Pykälän 2 ja 3 momentissa olevat 
säännökset siirrettäisiin 134 a §:ään yhteisiin 
menettelysäännöksiin. 

133 g §. Pykälän 2 momentin 1 kohtaan 
tehtäisiin soveltamisalan laajentamista kos-
kevat tarkistukset radio- ja televisiolähetys-
palvelujen sekä telepalvelujen osalta. 

Pykälän 4 momentissa oleva säännös siir-
rettäisiin 134 b §:ään yhteisiin menettely-
säännöksiin. 

Täytäntöönpanoasetuksen 58 a ja 58 b ar-
tiklassa säädetään tarkemmin verovelvollisen 
poistamisesta tunnistamisrekisteristä. 

133 h §. Pykälän 1 momenttiin ja 2 mo-
mentin 2 kohtaan tehtäisiin soveltamisalan 
laajentamista koskevat tarkistukset radio- ja 

televisiolähetyspalvelujen sekä telepalvelujen 
osalta. 

Lisäksi pykälän 2 momentin tekstiä tarken-
nettaisiin. Säännökseen lisättäisiin vaatimus 
siitä, että veroilmoituksessa on ilmoitettava 
veron kokonaismäärä kunkin verokannan 
osalta. 

Pykälän 4 ja 5 momentissa olevat säännök-
set siirrettäisiin 134 c §:ään yhteisiin menet-
telysäännöksiin. 

133 i §. Pykälän 1 momentin veron mak-
samiseen liittyvät menettelysäännökset siir-
rettäisiin 134 d §:ään yhteisiin menettely-
säännöksiin. 

 
Muualle Yhteisöön kuin kulutusjäsenvalti-

oon sijoittautuneisiin verovelvollisiin sovel-
lettava erityisjärjestelmä 

 
Lain 12 a lukuun ehdotetaan lisättäväksi 

uusi väliotsikko, joka kattaisi 133 k—
133 q §:t. Uusissa pykälissä säädettäisiin ra-
dio- ja televisiolähetyspalveluihin, sähköisiin 
palveluihin sekä telepalveluihin sovelletta-
vasta unionin erityisjärjestelmästä. Säännök-
set perustuisivat arvonlisäverodirektiivin 
vuonna 2015 voimaan tuleviin 369 a—
369 k artikloihin. 

133 k §. Pykälässä määriteltäisiin, kenellä 
on oikeus käyttää unionin erityisjärjestelmää. 
Säännös perustuu arvonlisäverodirektiivin 
369 b artiklaan. 

Pykälän mukaan erityisjärjestelmää saisi 
käyttää sellainen muualle Yhteisöön kuin ku-
lutusjäsenvaltioon sijoittautunut verovelvol-
linen, joka myy radio- ja televisiolähetyspal-
veluja, sähköisiä palveluja tai telepalveluja 
kuluttajille eli muille kuin elinkeinonharjoit-
tajille, jotka ovat sijoittautuneet kulutus-
jäsenvaltioon tai joiden kotipaikka tai vaki-
nainen asuinpaikka on kulutusjäsenvaltiossa. 

Täytäntöönpanoasetuksen 12—13 a artik-
lassa määritellään tarkemmin arvonlisävero-
direktiivissä käytetyt ostajan sijoittautumi-
seen liittyvät käsitteet. 

133 l §. Pykälään sisältyisivät kulutus-
jäsenvaltioon sijoittautumattoman verovel-
vollisen sekä tunnistamis- ja kulutusjäsenval-
tion määritelmät. Säännös perustuu arvon-
lisäverodirektiivin 358 artiklan 3 kohtaan ja 
369 a artiklaan. 
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Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin kulu-
tusjäsenvaltioon sijoittautumattoman vero-
velvollisen käsite. Sillä tarkoitettaisiin elin-
keinonharjoittajaa, jolla on liiketoiminnan 
kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Yhteisös-
sä, mutta ei kulutusjäsenvaltiossa. Määritel-
män mukaisesti erityisjärjestelmää ei voisi 
käyttää Suomeen suoritettavien palvelujen 
osalta myyjä, jolla on joko liiketoiminnan 
kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Suomessa. 

Pykälän 2 momentin mukaan tunnistamis-
jäsenvaltiolla tarkoitettaisiin jäsenvaltiota, 
jossa verovelvollisella on liiketoiminnan ko-
tipaikka, jos tämä kotipaikka sijaitsee Yhtei-
sön alueella. Jos verovelvollisen liiketoimin-
nan kotipaikka ei ole Yhteisössä, tunnista-
misjäsenvaltio olisi jäsenvaltio, jossa hänellä 
on kiinteä toimipaikka. 

Pykälän 3 momentin mukaan verovelvolli-
nen, jonka liiketoiminnan kotipaikka ei ole 
Yhteisössä mutta jolla on useita kiinteitä 
toimipaikkoja Yhteisössä, voisi itse valita, 
mitä valtiota haluaa käyttää tunnistamis-
jäsenvaltiona. Verovelvollinen olisi velvolli-
nen noudattamaan tätä päätöstään kyseisen 
kalenterivuoden sekä kahden sitä seuraavan 
kalenterivuoden ajan. 

Pykälän 4 momentissa määriteltäisiin kulu-
tusvaltio vastaavalla tavalla kuin 133 e §:ssä. 

133 m §. Pykälässä säädettäisiin 
133 k §:ssä tarkoitetun toiminnan aloittamis-
ta koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. 
Säännös perustuu arvonlisäverodirektiivin 
369 c artiklaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan verovelvolli-
sen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, 
olisi ilmoitettava Verohallinnolle sähköisesti 
toiminnan aloittamisesta.  

Pykälän 2 momentin mukaan verovelvolli-
sen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on muu 
kuin Suomi, olisi noudatettava vastaavia tun-
nistamisjäsenvaltiossa sovellettavia määräyk-
siä. 

133 n §. Pykälässä säädettäisiin verovel-
vollisen rekisteröinnistä ja poistamisesta tun-
nistamisrekisteristä. Säännös perustuu arvon-
lisäverodirektiivin 369 d ja e artikloihin. 

Pykälän 1 momentin mukaan verovelvolli-
nen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, 
merkittäisiin 172 §:ssä tarkoitettuun arvon-
lisäverovelvollisten rekisteriin. Yksilökohtai-
sena tunnistamisnumerona käytettäisiin tun-

nistetta, joka verovelvolliselle on aikaisem-
min annettu verovelvollisuuteen liittyvien 
velvoitteiden täyttämiseksi. 

Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin ne tilan-
teet, jolloin verovelvollinen poistetaan tun-
nistamisrekisteristä ja oikeus soveltaa erityis-
järjestelmää siten päättyy. Verovelvollinen 
suljettaisiin erityisjärjestelmän ulkopuolelle, 
jos hän ilmoittaa, ettei enää suorita radio- ja 
televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja 
tai telepalveluja tai jos voidaan muuten olet-
taa hänen erityisjärjestelmän piiriin kuuluvan 
toimintansa päättyneen tai jos hän ei enää 
täytä erityisjärjestelmän soveltamisen edelly-
tyksiä taikka jos hän jatkuvasti jättää noudat-
tamatta erityisjärjestelmää koskevia sääntöjä. 

Täytäntöönpanoasetuksen 58 a ja 58 b ar-
tiklassa määritellään tarkemmin, milloin ve-
rovelvollisen katsotaan lopettaneen verolli-
sen toimintansa ja milloin verovelvollisen 
katsotaan jättäneen jatkuvasti noudattamatta 
erityisjärjestelmää koskevia sääntöjä. 

Täytäntöönpanoasetuksen 58 a artiklan 
mukaan verovelvollisen katsotaan lopetta-
neen verollisen toimintansa, jos hän ei ole 
kahdeksan peräkkäisen kalenterivuosineljän-
neksen aikana suorittanut lainkaan erityisjär-
jestelmän piiriin kuuluvia palveluja missään 
kulutusjäsenvaltiossa. Tämä lopettaminen ei 
estä verovelvollista käyttämästä erityisjärjes-
telmää, jos hän aloittaa erityisjärjestelmän 
piiriin kuuluvan toimintansa uudelleen. 

Täytäntöönpanoasetuksen 58 b artiklan 
2 kohdan mukaan verovelvollisen katsotaan 
jättäneen jatkuvasti noudattamatta erityisjär-
jestelmää koskevia sääntöjä ainakin: 

a) jos tunnistamisjäsenvaltio on antanut ve-
rovelvolliselle muistutuksia kolmen välittö-
mästi edeltävän kalenterivuosineljänneksen 
osalta, eikä arvonlisäveroilmoitusta ole toi-
mitettu kunkin tällaisen vuosineljänneksen 
osalta kymmenen päivän kuluessa siitä, kun 
muistutus on lähetetty; 

b) jos tunnistamisjäsenvaltio on antanut ve-
rovelvolliselle muistutuksia kolmen välittö-
mästi edeltävän kalenterivuosineljänneksen 
osalta ja verovelvollinen ei ole maksanut täy-
simääräisesti kunkin tällaisen vuosineljän-
neksen osalta ilmoitettua arvonlisäveron 
määrää kymmenen päivän kuluessa siitä, kun 
muistutus on lähetetty, paitsi jos maksamatta 
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oleva määrä on alle 100 euroa kultakin ka-
lenterivuosineljännekseltä; 

c) jos verovelvollinen ei tunnistamisjäsen-
valtion tai kulutusjäsenvaltion pyynnön ja 
kuukauden kuluessa tunnistamisjäsenvaltion 
myöhemmin antaman muistutuksen jälkeen 
ole saattanut direktiivin 369 ja 369 k artiklas-
sa tarkoitettua kirjanpitoa sähköisesti saata-
ville. 

Jos verovelvollinen on suljettu erityisjärjes-
telmän ulkopuolelle kyseistä järjestelmää 
koskevien sääntöjen jatkuvan noudattamatta 
jättämisen vuoksi, artiklan 1 kohdan mukaan 
hänet suljetaan erityisjärjestelmän ulkopuo-
lelle kaikissa jäsenvaltioissa sitä kalenteri-
vuosineljännestä, jona verovelvollisen ulko-
puolelle sulkeminen tapahtui, seuraavien 
kahdeksan kalenterivuosineljänneksen ajan. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin sellai-
sen erityisjärjestelmää soveltavan verovel-
vollisen rekisteröinnistä, jonka tunnistamis-
jäsenvaltio on muu kuin Suomi. Valvonnan 
mahdollistamiseksi tällainen verovelvollinen 
merkittäisiin myös Suomen tunnistamisrekis-
teriin, jos myyjä olisi velvollinen suoritta-
maan veroa Suomeen. Direktiivin mukaan 
kulutusjäsenvaltiot voivat pitää yllä omia 
tunnistamisjärjestelmiään. 

133 o §. Pykälässä säädettäisiin erityisjär-
jestelmää käyttävän verovelvollisen veroil-
moituksesta ja verokaudesta. Säännös perus-
tuu arvonlisäverodirektiivin 369 f ja 
369 g artikloihin. 

Pykälän 1 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää käyttävän verovelvollisen, jonka tun-
nistamisvaltio on Suomi, olisi annettava säh-
köisesti veroilmoitus kultakin verokaudelta 
Verohallinnolle. 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin ve-
roilmoituksen tietosisältö direktiivin mukai-
sesti. Ilmoituksella annettaisiin tiedot koko 
Yhteisön alueella tapahtuvista verollisista ra-
dio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten 
palvelujen ja telepalvelujen myynneistä. 
Myynnit ja niistä suoritettavat verot eriteltäi-
siin kulutusjäsenvaltiokohtaisesti. Lisäksi il-
moitettaisiin edellä mainittujen verojen yh-
teismäärä kunkin verokannan osalta ja sovel-
lettava verokanta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin vaadit-
tavista lisätiedoista, mikäli verovelvollisella 
on Suomessa olevan kiinteän toimipaikan li-

säksi yksi tai useampi muu kiinteä toimi-
paikka, josta palvelut luovutetaan. Veroil-
moituksessa olisi tällöin ilmoitettava kulutus-
jäsenvaltioittain jaoteltuna erityisjärjestelmän 
piiriin kuuluvien palvelujen kokonaisarvo 
kunkin sellaisen jäsenvaltion osalta, jossa ve-
rovelvollisella on kiinteä toimipaikka, sekä 
kyseisen kiinteän toimipaikan yksilöllinen 
tunnistamisnumero. 

Pykälän 4 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää käyttävän verovelvollisen verokausi 
olisi neljänneskalenterivuosi. Veroilmoitus 
olisi annettava verokautta seuraavan kuukau-
den 20 päivään mennessä. 

Pykälän 5 momentin mukaan verovelvolli-
sen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on muu 
kuin Suomi, olisi Suomeen suoritettavan ve-
ron osalta noudatettava vastaavia tunnista-
misjäsenvaltiossa sovellettavia määräyksiä. 
Näiden määräysten mahdollisen rikkomisen 
seuraamukset määräytyisivät Suomeen suori-
tettavan veron osalta arvonlisäverolain sään-
nösten perusteella. 

133 p §. Pykälä koskisi veron maksuajan-
kohtaa ja -tapaa. Säännös perustuu arvon-
lisäverodirektiivin 369 i artiklaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan verovelvolli-
sen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, 
veroilmoituksella suoritettavaksi ilmoittami-
en verojen yhteismäärä olisi maksettava ve-
rokautta seuraavan kuukauden 20 päivään 
mennessä. Tämä vastaisi veroilmoituksen an-
tamiselle säädettyä määräaikaa.  

Pykälän 2 momentin mukaan verovelvolli-
sen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on muu 
kuin Suomi, olisi Suomeen suoritettavan ve-
ron osalta noudatettava vastaavia tunnista-
misjäsenvaltiossa sovellettavia määräyksiä. 
Näiden määräysten mahdollisen rikkomisen 
seuraamukset määräytyisivät Suomeen suori-
tettavan veron osalta arvonlisäverolain sään-
nösten perusteella. 

133 q §. Pykälässä säädettäisiin erityisjär-
jestelmää käyttävän verovelvollisen vähen-
nys- ja palautusoikeudesta. Säännös perustuu 
arvonlisäverodirektiivin 369 j artiklaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää käyttävä verovelvollinen, jonka tun-
nistamisjäsenvaltio ei ole Suomi, ei pääsään-
töisesti saisi tehdä lain 10 luvussa tarkoitet-
tua vähennystä erityisjärjestelmän piiriin 
kuuluvaan verolliseen toimintaan liittyvistä 
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hankinnoista. Hänellä ei myöskään olisi oi-
keutta saada 131 §:ssä tarkoitettua palautusta 
Suomessa tehdyistä hankinnoista. Sen ase-
mesta hän saisi näistä hankinnoista 122 §:ssä 
tarkoitetun palautuksen. 

Pykälän 2 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää käyttävä Suomeen sijoittautumaton 
verovelvollinen saisi poikkeuksellisesti tehdä 
erityisjärjestelmän piiriin kuuluvaan verolli-
seen toimintaansa liittyvistä hankinnoista 
10 luvussa tarkoitetun vähennyksen silloin, 
kun hän harjoittaa täällä myös erityisjärjes-
telmän piiriin kuulumatonta toimintaa, josta 
hän olisi velvollinen rekisteröitymään arvon-
lisäverovelvolliseksi. Vähennys tehtäisiin 
tästä verollisesta toiminnasta yleisten sääntö-
jen mukaan annettavassa veroilmoituksessa. 

Pykälän 3 momentin mukaan palautus- ja 
vähennysoikeus vastaisi laajuudeltaan yleis-
ten sääntöjen mukaista verovelvollisen yri-
tyksen vähennysoikeutta. 

 
Yhteisiä menettelysäännöksiä 
 
Lain 12 a lukuun ehdotetaan lisättäväksi 

uusi väliotsikko, joka kattaisi 134—134 r §:t. 
Uusissa pykälissä säädettäisiin molempia eri-
tyisjärjestelmiä koskevista yhteisistä menet-
telysäännöksistä. 

134 §. Yhteisiin menettelysäännöksiin siir-
rettäisiin aikaisemmin 133 d §:n 3 ja 4 mo-
menttiin sisältyneet säännökset. Ne perustu-
vat arvonlisäverodirektiivin 359 ja 369 b ar-
tiklaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää sovellettaisiin kaikkiin järjestelmää 
käyttävän verovelvollisen suorittamiin järjes-
telmän kattamiin palvelujen myynteihin Yh-
teisössä. Verovelvollinen ei siten voisi valin-
tansa mukaan soveltaa yleisten sääntöjen 
mukaista menettelyä myynteihin johonkin jä-
senvaltioon ja erityisjärjestelmää myynteihin 
toisiin jäsenvaltioihin. Unionin erityisjärjes-
telmää käyttävän verovelvollisen tulisi kui-
tenkin soveltaa yleisten sääntöjen mukaista 
menettelyä myynteihin niihin jäsenvaltioihin, 
jossa sillä on liiketoiminnan kotipaikka tai 
kiinteä toimipaikka. 

Erityisjärjestelmää ei sovellettaisi myyn-
teihin arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
merkitylle oikeushenkilölle, joka ei ole elin-
keinonharjoittaja, koska tällaiset oikeushen-

kilöt rinnastetaan 64 §:n mukaan elinkeinon-
harjoittajiin. 

Pykälän 2 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää käyttävän verovelvollisen myynteihin 
kuluttajan asemassa oleville oikeushenkilöil-
le, joita ei ole merkitty arvonlisäverovelvol-
listen rekisteriin, ei sovellettaisi käännettyä 
verovelvollisuutta. Säännös olisi tarpeen, jot-
ta menettely olisi tässä suhteessa mahdolli-
simman yhdenmukainen koko Yhteisön alu-
eella. 

134 a §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 f §:n 2 ja 
3 momenttiin sisältyneet säännökset. 

Pykälän 1 momentin mukaan verovelvolli-
sen olisi ilmoitettava sähköisesti kaikista 
toimitettuja tietoja koskevista muutoksista 
sekä toiminnan päättymisestä ja muuttumi-
sesta. Säännös perustuisi arvonlisäverodirek-
tiivin 360 ja 369 c artiklaan.  

Pykälän 2 momentin mukaan Verohallinto 
määräisi aloittamisilmoituksessa annettavat 
tunnistetiedot sekä 1 momentissa tarkoitettu-
jen ilmoitusten antotavan. 

134 b §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 g §:n 4 mo-
menttiin sisältynyt säännös.  

Pykälän mukaan Verohallinto ilmoittaisi 
verovelvolliselle, jonka tunnistamisjäsenval-
tio on Suomi, tunnistamisrekisteriin liittyvis-
tä rekisteröintiä koskevista toimenpiteistään 
sähköisesti. Verohallinto antaisi asianosaisen 
pyynnöstä valituskelpoisen päätöksen rekis-
teröintiasiassa 175 §:n 2 momentin perusteel-
la. 

134 c §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 h §:n 4 ja 
5 momenttiin sisältyneet menettelysäännök-
set. Pykälä perustuu arvonlisäverodirektiivin 
366 ja 369 h artiklaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan veroilmoitus 
olisi tehtävä euroina. Jos verovelvollisen 
tunnistamisjäsenvaltio on sellainen jäsenval-
tio, joka ei ole ottanut käyttöön euroa, se 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 2 momentin mukaan Verohallinto 
määrittelisi sähköisen ilmoituksen antotavan. 
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134 d §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 i §:n 1 mo-
menttiin sisältynyt säännös. Pykälä perustuu 
arvonlisäverodirektiivin 367 ja 369 i artik-
laan. 

Pykälän mukaan maksun yhteydessä on 
viitattava asianomaiseen veroilmoitukseen. 
Vero olisi maksettava Suomeen Verohallin-
non määräämälle euromääräiselle pankkitilil-
le. 

134 e §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 k §:ään sisäl-
tynyt säännös. Pykälä koskisi erityisjärjes-
telmää soveltavan verovelvollisen kirjanpito- 
ja tiedonantovelvollisuutta. Säännös perustuu 
arvonlisäverodirektiivin 369 ja 369 k artik-
laan. 

134 f §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 l §:ään sisälty-
nyt säännös. 

Pykälässä säädettäisiin erityisjärjestelmiä 
koskevien menettelysäännösten suhteesta 
lain muihin menettelyä koskeviin säännök-
siin. Erityisjärjestelmää käyttävään verovel-
volliseen, 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 tunnistamisjäsenvaltio-
na on toinen jäsenvaltio, Suomeen suoritetta-
van veron osalta. Näistä pääsäännöistä tehtä-
vät poikkeukset ja yleisiä menettelysääntöjä 
täydentävät säännökset sisältyisivät 134 g—
134 r §:iin. 

Lain aineellisia säännöksiä sovellettaisiin 
erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolli-
seen vain Suomeen suoritettavan veron osalta 
eli siltä osin kuin Suomi on kulutusjäsenval-
tio. 

134 g §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 m §:ään sisäl-
tynyt säännös. 

Pykälän mukaan ajallista kohdistamista 
koskevia 13 luvun säännöksiä ei sovellettaisi 
erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolli-
seen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, 
siltä osin kuin kysymys on toiseen jäsenval-
tioon tilitettävästä verosta. 

134 h §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 n §:ään sisäl-
tynyt säännös.  

Pykälän 1 momentin tekstiä tarkennettai-
siin siten, että veron maksamiselle 147 §:n 
1 momentissa säädettyä määräaikaa ei sovel-
lettaisi erityisjärjestelmää käyttävän verovel-
vollisen erityisjärjestelmän piiriin kuuluviin 
liiketoimiin. 

Pykälän 2 momenttiin siirrettäisiin nykyi-
seen 133 n §:n 2 momenttiin sisältyvä sään-
nös. 

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-
linen ei voi tehdä 78 §:ssä tarkoitettuja vä-
hennyksiä täysimääräisesti verokaudelta 
Suomeen tilitettävää veroa laskettaessa, vä-
hentämättä jäänyt määrä kohdistetaan nykyi-
sin seuraaville verokausille. Verohallinto pa-
lauttaa hakemuksen tai muun saadun selvi-
tyksen perusteella tilikauden päätyttyä tili-
kaudelta vähentämättä jääneen veron, ellei 
verovelvollinen halua vyöryttää sitä seuraa-
valle tilikaudelle. Sääntelyä muutettaisiin si-
ten, että näissä harvinaisissa tilanteissa vä-
hentämättä jäänyttä määrää ei enää vyörytet-
täisi seuraaville verokausille, vaan määrä pa-
lautettaisiin verovelvolliselle. Muutos perus-
tuisi täytäntöönpanoasetuksen 61 artiklan 
1 kohtaan, jonka mukaan arvonlisäveroilmoi-
tukseen sisältyviin lukuihin voidaan sen toi-
mittamisen jälkeen tehdä muutoksia ainoas-
taan muuttamalla kyseistä ilmoitusta eikä oi-
kaisemalla jotakin myöhempää ilmoitusta. 

134 i §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 o §:ään sisäl-
tynyt säännös. Pykälän mukaan erityisjärjes-
telmää koskevat asiat käsiteltäisiin Verohal-
linnossa. 

Suomen Verohallinnolle annettaisiin aloit-
tamis- ja veroilmoitukset silloin, kun tunnis-
tamisjäsenvaltio on Suomi. Se hoitaisi myös 
verotukseen ja valvontaan liittyvät asiat 
Suomeen suoritettavan veron osalta silloin, 
kun tunnistamisjäsenvaltio on toinen jäsen-
valtio. Verohallinto vastaisi hallinnollisen 
yhteistyön asetuksen mukaisena toimivaltai-
sena viranomaisena jäsenvaltioiden välisestä 
tietojenvaihdosta ja maksujen välityksestä. 

134 j §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 p §:ään sisäl-
tynyt säännös. Pykälä koskisi ja selkeyttäisi 
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ilmoitusvelvollisuutta koskevien säännösten 
suhdetta lain yleisiin menettelysäännöksiin.  

Pykälän 1 momentin mukaan lain 161, 
162 ja 162 a §:n sekä 164 §:n 1 momentin 
ilmoittamisvelvollisuutta koskevia säännök-
siä ei sovellettaisi erityismenettelyä käyttä-
vän verovelvollisen erityisjärjestelmän piiriin 
kuuluviin liiketoimiin. Merkitystä ei olisi sil-
lä, onko tunnistamisjäsenvaltio Suomi vai 
muu jäsenvaltio. 

Pykälän 2 momentin mukaan erityisjärjes-
telmää käyttävän verovelvollisen veroilmoi-
tukseen sovellettaisiin, mitä yhteenvetoilmoi-
tuksesta säädetään 164 §:n 3 momentissa ja 
165 §:ssä. 

134 k §. Säännös vastaisi sisällöltään ny-
kyistä 133 q §:ää, mutta sen soveltamisala 
tarkistettaisiin kattamaan myös unionin eri-
tyisjärjestelmä. Pykälässä selkeytetään eri-
tyisjärjestelmään liittyvän rekisteröinnin 
suhdetta lain yleisiin menettelysäännöksiin. 

Pykälän 1 momentti koskisi kolmansien 
maiden erityisjärjestelmää. Tätä järjestelmää 
käyttävää Yhteisöön sijoittautumatonta vero-
velvollista ei rekisteröitäisi 172 §:ssä tarkoi-
tettuun arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
vaan verovelvollinen merkittäisiin 
133 g §:ssä tarkoitettuun tunnistamisrekiste-
riin. 

Pykälän 2 momentti koskisi unionin eri-
tyisjärjestelmää käyttävää verovelvollista, 
jonka tunnistamisvaltio on muu kuin Suomi. 
Tällaista verovelvollista ei myöskään rekiste-
röitäisi 172 §:ssä tarkoitettuun arvonlisäve-
rovelvollisten rekisteriin vaan verovelvolli-
nen merkittäisiin 133 g §:ssä tarkoitettuun 
tunnistamisrekisteriin. Säännös on tarpeen, 
koska arvonlisäverodirektiivin 369 d artiklan 
mukaan erityisjärjestelmää käyttävä verovel-
vollinen rekisteröidään arvonlisäverovelvol-
liseksi tämän järjestelmän piiriin kuuluvia 
verollisia liiketoimia varten ainoastaan tun-
nistamisjäsenvaltiossa. 

Pykälän nykyisen 2 momentin säännös siir-
tyisi 3 momentiksi. Tekstiä tarkennettaisiin 
lisäämällä viittaus kulutusjäsenvaltioon si-
joittautumatonta verovelvollista koskevaan 
2 momenttiin. 

134 l §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 r §:ään sisälty-
nyt säännös, jonka mukaan toiseen jäsenval-
tioon suoritettavaan veroon ei sovellettaisi 

lain veron määräämistä koskevia säännöksiä. 
Säännöstä tarkennettaisiin koskemaan vain 
erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia liiketoi-
mia. 

Nykyisen 133 r §:n 2 momentin mukaan 
verovelvolliseen, jonka tunnistamisvaltio on 
Suomi, voidaan soveltaa 182 §:n säännöksiä 
veronkorotuksesta. Täytäntöönpanoasetuksen 
63 a artiklan 3 kohdan mukaan asianomainen 
kulutusjäsenvaltio vastaa arvonlisäveron kan-
tamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Tämän 
vuoksi mainittua säännöstä ei sisällytettäisi 
arvonlisäverolakiin. 

134 m §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 s §:ään sisälty-
nyt säännös, johon sisältyvät erityisjärjestel-
mää käyttävän verovelvollisen Suomeen 
maksettavan veron määräämistä koskevat eri-
tyissäännökset. 

Selkeyden vuoksi pykälän 2 momenttiin li-
sättäisiin viittaus verotililain (604/2009) 
23 §:ään. 

Pykälän 3 momenttiin lisättäisiin viittaus 
muualle Yhteisöön kuin kulutusjäsenvaltioon 
sijoittautuneita verovelvollisia koskevaan 
133 p §:n 1 momenttiin. 

134 n §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 t §:ään sisälty-
nyt säännös, jonka mukaan toiseen jäsenval-
tioon suoritettavaan veroon ei sovellettaisi 
lain ohjausta ja ennakkoratkaisua koskevia 
säännöksiä. 

134 o §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 u §:ään sisäl-
tynyt liikaa maksetun veron palauttamista 
koskeva säännös. Pykälän 1 momenttia tar-
kennettaisiin siten, että säännöstä sovelletaan 
silloin, kun on kyse erityisjärjestelmän piiriin 
kuuluvista liiketoimista. Pykälän 2 momentin 
viittauksiin tehtäisiin säännösmuutoksista 
johtuvat tarkistukset. 

Täytäntöönpanoasetuksen 61 artiklan 
1 kohdan mukaan arvonlisäveroilmoitukseen 
sisältyviin lukuihin voidaan sen toimittami-
sen jälkeen tehdä muutoksia ainoastaan 
muuttamalla kyseistä ilmoitusta eikä oi-
kaisemalla jotakin myöhempää ilmoitusta. 
Artiklan 2 kohdan mukaan muutokset on 
toimitettava sähköisesti tunnistamisjäsenval-
tiolle kolmen vuoden kuluessa päivästä, jona 
alkuperäinen ilmoitus oli määrä toimittaa. 
Artiklan 2 kohdan 2 alakohdan mukaan tällä 
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ei kuitenkaan ole vaikutusta arvonlisäveron 
vahvistamista ja muutoksia koskeviin kulu-
tusjäsenvaltion sääntöihin. 

Täytäntöönpanoasetuksen 63 artiklan 
1 kohdan mukaan tunnistamisjäsenvaltion, 
joka vastaanottaa veroilmoituksella ilmoitet-
tua suuremman maksun, on palautettava lii-
kaa maksettu määrä suoraan asianomaiselle 
verovelvolliselle. Artiklan 2 kohdan mukaan 
jos tunnistamisjäsenvaltio on vastaanottanut 
myöhemmin virheelliseksi todetun arvon-
lisäveroilmoituksen mukaisen määrän ja ja-
kanut tuon määrän kulutusjäsenvaltioille, ku-
lutusjäsenvaltioiden on palautettava oma 
osuutensa liikaa maksetusta määrästä suoraan 
asianomaiselle verovelvolliselle. 

Hallinnollisen yhteistyön asetuksen 46 ar-
tiklan 3 kohdan mukaan tunnistamisjäsenval-
tiolla on oikeus pidättää niiden unionin jär-
jestelmään liittyvien maksujen osalta, jotka 
siirretään kulutusjäsenvaltioon vuoden 2015 
alusta vuoden 2016 loppuun saakka 30 pro-
senttia ja vuoden 2017 alusta vuoden 2018 
loppuun saakka 15 prosenttia. Tämän vuoksi 
täytäntöönpanoasetuksen 63 artiklan 
3 kohdan mukaan jos liikaa maksetut määrät 
koskevat vuoden 2018 viimeistä ja sitä edel-
täviä ilmoituskausia, tunnistamisjäsenvaltion 
on kuitenkin palautettava asianomainen 
osuus asetuksen mukaisesti pidätetystä mää-
rästä, ja kulutusjäsenvaltion on palautettava 
liikaa maksettu määrä vähennettynä määräl-
lä, jonka tunnistamisjäsenvaltio tulee palaut-
tamaan. 

134 p §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 v §:ään sisäl-
tynyt liikaa maksetun veron palauttamista ja 
sille laskettua korkoa koskeva säännös.  

Pykälän 2 momentin viittaus 133 n §:n 
2 momentissa tarkoitetulle verolle lasketta-
valle korolle poistettaisiin tarpeettomana 
134 h §:n 2 momentin palautusmenettelyä 
koskevan muutoksen johdosta. Korko 
134 h §:n 2 momentin perusteella palautetta-
valle määrälle laskettaisiin veron maksupäi-
västä. 

134 q §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 x §:ään sisäl-
tynyt säännös. 

134 r §. Yhteisiin menettelysäännöksiin 
siirrettäisiin aikaisemmin 133 y §:ään sisäl-
tynyt säännös. Säännökseen lisättäisiin viit-

taukset unionin erityisjärjestelmää koskevaan 
133 m ja 133 o §:ään sekä nykyinen 
133 k §:n viittaus tarkistettaisiin koskemaan 
134 e §:ää. Nykyinen viittaus 133 f §:ään 
tarkistettaisiin lisäksi koskemaan yhteisten 
menettelysäännösten 134 a §:ää. 

 
II OSA 

13 luku Ajallinen kohdistaminen 

Nykyisen lain 134 §:n edellä oleva 13 lu-
vun otsikko siirtyisi 135 §:n edelle. 

135 §. Nykyisen lain 134 §:ään sisältyvä 
säännös otettaisiin lain 135 §:ään. 

135 a §. Nykyisen lain 135 §:ään sisältyvä 
säännös otettaisiin lakiin lisättävään 
135 a §:ään. 

136 §. Pykälässä oleva viittaus nykyisen 
lain 135 §:ään poistettaisiin tarpeettomana. 

150 §. Pykälän 2 momentissa käytetty käsi-
te kotipaikka muutettaisiin käsitteeksi liike-
toiminnan kotipaikka. Säännöksen tosiasial-
linen soveltamisala säilyisi ennallaan. 

156 a §. Pykälän 2 momentissa käytetty 
käsite kotipaikka muutettaisiin käsitteeksi 
liiketoiminnan kotipaikka. Säännöksen tosi-
asiallinen soveltamisala säilyisi ennallaan. 

173 a §. Pykälän 1 momentissa käytetty 
käsite kotipaikka muutettaisiin käsitteeksi 
liiketoiminnan kotipaikka. Säännöksen tosi-
asiallinen soveltamisala säilyisi ennallaan. 

188 a §. Selkeyden vuoksi pykälän 2 mo-
menttiin lisättäisiin viittaus verotililain 
23 §:ään. 

209 a §. Pykälän 2 ja 4 momentissa käytet-
ty käsite kotipaikka muutettaisiin käsitteeksi 
liiketoiminnan kotipaikka. Säännöksen tosi-
asiallinen soveltamisala säilyisi ennallaan. 

 
1.2 Laki Ahvenanmaan maakuntaa 

koskevista poikkeuksista arvon-
lisävero- ja valmisteverolainsää-
däntöön (1266/1996) 

Palvelujen verotuspaikka 
 

Vuoden 2015 alusta Yhteisöön sijoittautu-
neiden myyjien Yhteisöön sijoittautuneille 
kuluttajille suorittamien radio- ja televisiolä-
hetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja te-
lepalvelujen verotuspaikka muuttuu myyjän 
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sijoittautumisvaltiosta ostajan sijoittautumis-
valtioksi. Tällaisten palvelujen verotuspaikka 
olisi siten kaikissa tilanteissa ostajan sijoit-
tautumispaikka. 

Ahvenanmaan maakuntaan sijoittautuneille 
kuluttajille myydyt radio- ja televisiolähetys-
palvelut, sähköiset palvelut ja telepalvelut 
verotettaisiin kuten nykyisinkin myyjän si-
joittautumispaikasta riippumatta Suomessa. 
Vastaavasti Ahvenanmaan maakuntaan si-
joittautuneiden myyjien muihin jäsenvaltioi-
hin ja Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneille 
kuluttajille suorittamia radio- ja televisiolä-
hetyspalveluja, sähköisiä palveluja ja tele-
palveluja ei edelleenkään verotettaisi Suo-
messa. Ahvenanmaata koskevassa erillislais-
sa ei tarvitsisi tältä osin säätää verottamatta 
jäämisen tai kaksinkertaisen verotuksen es-
tämiseen liittyvistä tilanteista. 

 
Erityisjärjestelmät 

 
Vastaavasti kuin nykyinen kolmansien 

maiden erityisjärjestelmä uusi unionin eri-
tyisjärjestelmä koskisi vain myyntiä Yhteisön 
alueelle sijoittautuneille kuluttajille, joten si-
tä ei sellaisenaan sovellettaisi ostajan ollessa 
sijoittautunut maakuntaan. Koska arvon-
lisäverodirektiivi ei sääntele Ahvenanmaan 
maakunnassa sovellettavaa verotusmenette-
lyä, se ei estä Suomea kuitenkaan säätämästä 
tällaisesta erityisjärjestelmästä.  Tilanteissa, 
joihin ei sovelleta erityisjärjestelmää, vero 
suoritettaisiin kulutusjäsenvaltioon yleisessä 
verotusmenettelyssä. 

Verotuspaikkadirektiivillä muutetun arvon-
lisäverodirektiivin ja täytäntöönpanoasetuk-
sen mukaan, silloin kun unionin erityisjärjes-
telmää käyttävän verovelvollisen liiketoi-
minnan kotipaikka on Yhteisön alueella, tun-
nistamisjäsenvaltio on se jäsenvaltio, jossa 
verovelvollisella on liiketoimintansa koti-
paikka. Jos erityisjärjestelmää käyttävän ve-
rovelvollisen liiketoiminnan kotipaikka on 
Yhteisön ulkopuolella mutta hänellä on usei-
ta kiinteitä toimipaikkoja Yhteisössä, vero-
velvollinen voi valita tunnistamisjäsenvalti-
oksi minkä tahansa jäsenvaltion, jossa hänel-
lä on kiinteä toimipaikka. Erityisjärjestelmää 
ei sovelleta radio- ja televisiolähetyspalve-
luihin, sähköisiin palveluihin ja telepalvelui-
hin, jotka suoritetaan jäsenvaltiossa, jossa ve-

rovelvollisella on liiketoimintansa kotipaikka 
tai kiinteä toimipaikka. 

Ahvenanmaata koskevan erillislain 
25 b §:n mukaan nykyistä kolmansien mai-
den erityisjärjestelmää voidaan soveltaa 
myös silloin, kun sähköisiä palveluja myy-
dään Ahvenanmaan maakuntaan sijoittautu-
neelle kuluttajalle. Jos tunnistamisjäsenvaltio 
on muu kuin Suomi, myyjän tulee kuitenkin 
ilmoittaa ja maksaa verot maakuntaan sijoit-
tautuneille kuluttajille suoritetuista myyn-
neistä erikseen suoraan Suomen Verohallin-
nolle. Jos tunnistamisjäsenvaltio on muu jä-
senvaltio kuin Suomi ja myyjän liiketoimin-
nan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on 
Ahvenanmaan maakunnassa, erityisjärjes-
telmää ei 25 d §:n mukaan kuitenkaan sovel-
leta maakuntaan sijoittautuneelle ostajalle 
myytyihin sähköisiin palveluihin. 

Nykyinen kolmansien maiden erityisjärjes-
telmä laajennettaisiin kattamaan myös Ahve-
nanmaan maakunnan osalta sähköisten palve-
lujen lisäksi radio- ja televisiolähetyspalvelut 
sekä telepalvelut. 

Unionin erityisjärjestelmän edellytykset 
täyttävä myyjä, jonka tunnistamisjäsenvaltio 
on muu jäsenvaltio kuin Suomi, voisi sovel-
taa uutta erityisjärjestelmää Manner-
Suomeen ja Ahvenanmaan maakuntaan si-
joittautuneille kuluttajille suoritettuihin pal-
veluihin. Myyjän tulisi kuitenkin ilmoittaa ja 
maksaa verot Ahvenanmaan maakuntaa si-
joittautuneille kuluttajille suoritetuista 
myynneistä erikseen suoraan Suomen Vero-
hallinnolle, sillä muut jäsenvaltiot eivät olisi 
velvollisia soveltamaan näihin myynteihin 
erityisjärjestelmää. Jos tällaisella myyjällä 
olisi liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä 
toimipaikka Ahvenanmaan maakunnassa tai 
kiinteä toimipaikka muualla Suomessa, eri-
tyisjärjestelmää ei kuitenkaan sovellettaisi 
näiden palvelujen myyntiin maakuntaan si-
joittautuneille kuluttajille. Mikäli unionin eri-
tyisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen 
tunnistamisjäsenvaltio olisi Suomi, erityisjär-
jestelmää ei sovellettaisi Manner-Suomeen 
tai Ahvenanmaan maakuntaan sijoittautuneil-
le kuluttajille suoritettuihin palveluihin.  

Ahvenanmaan maakuntaan sijoittautunut 
elinkeinonharjoittaja voisi soveltaa unionin 
erityisjärjestelmää radio- ja televisiolähetys-
palvelujen, sähköisten palvelujen tai telepal-
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velujen myyntiin toisiin jäsenvaltioihin sijoit-
tautuneille kuluttajille, jos hän täyttää järjes-
telmän edellytykset. Jos myyjän liiketoimin-
nan kotipaikka olisi maakunnassa tai muu-
toin Yhteisön ulkopuolella, tunnistamis-
jäsenvaltio olisi hänen valintansa mukaan jo-
kin niistä jäsenvaltioista, jossa hänellä on 
kiinteä toimipaikka. Jos myyjän liiketoimin-
nan kotipaikka olisi muualla Suomessa tai 
toisessa jäsenvaltiossa, tunnistamisjäsenval-
tio olisi jäsenvaltio, jossa tämä kotipaikka si-
jaitsee. Jos myyjä olisi sijoittautunut vain 
Ahvenanmaalle, hän voisi soveltaa kolman-
sien maiden järjestelmää, mutta ei unionin 
järjestelmää. 

Ahvenanmaan maakuntaan sijoittautunut 
myyjä, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suo-
mi, voisi soveltaa unionin erityisjärjestelmää 
muihin jäsenvaltioihin, mutta ei Manner-
Suomeen tai Ahvenanmaan maakuntaan si-
joittautuneille kuluttajille suoritettuihin ra-
dio- ja televisiolähetyspalveluihin, sähköisiin 
palveluihin tai telepalveluihin. Maakuntaan 
sijoittautunut myyjä, jonka tunnistamisjäsen-
valtio on muu kuin Suomi, voisi soveltaa 
unionin erityisjärjestelmää muihin jäsenval-
tioihin sijoittautuneille kuluttajille suoritet-
tuihin radio- ja televisiolähetyspalveluihin, 
sähköisiin palveluihin tai telepalveluihin sa-
moin kuin Manner-Suomeen sijoittautuneille 
kuluttajille suoritettuihin kyseisiin palvelui-
hin, jos hänellä ei ole kiinteää toimipaikkaa 
Manner-Suomessa, mutta ei maakuntaan si-
joittautuneille kuluttajille suoritettuihin pal-
veluihin. 

6 a §. Pykälän 1 ja 2 momentissa käytetty 
käsite kotipaikka muutettaisiin käsitteeksi 
liiketoiminnan kotipaikka. Säännöksen tosi-
asiallinen soveltamisala säilyisi ennallaan. 

7 §. Ahvenanmaata koskevan erillislain 
7 §:ään sisältyvät Ahvenanmaahan liittyvät 
verorajasta johtuvat immateriaalipalvelujen 
sekä radio- ja televisiolähetyspalvelujen, 
sähköisten palvelujen ja telepalvelujen 
myyntimaata koskevat erityissäännökset. 

Pykälän 1 momentin mukaan 69 h ja 
69 i §:ää sovellettaessa Ahvenanmaan ei kat-
sota olevan Yhteisön ulkopuolella. Säännök-
sen perusteella Suomeen sijoittautuneen 
myyjän maakuntaan sijoittautuneille kulutta-
jille myymät palvelut eivät jää verotuksen 
ulkopuolelle. Pykälän 2 momentti koskee ti-

lannetta, jossa toiseen jäsenvaltioon sijoittau-
tunut yritys myy edellä mainitun palvelun 
Ahvenanmaalle sijoittautuneelle kuluttajalle. 
Verottamatta jäämisen estämiseksi tällainen 
myynti verotetaan Suomessa. Pykälän 3 mo-
mentti koskee tilannetta, jossa radio- ja tele-
visiolähetyspalvelun, sähköisen palvelun ja 
telepalvelun myyjä on sijoittautunut Ahve-
nanmaalle ja ostaja muuhun jäsenvaltioon 
kuin Suomeen. Kaksinkertaisen verotuksen 
estämiseksi tällaisesta myynnistä ei kanneta 
veroa Suomessa. 

Vuoden 2015 alusta kuluttajalle myytyjen 
radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköis-
ten palvelujen sekä telepalvelujen verotus-
paikka on arvonlisäverolain 69 i §:n perus-
teella kaikissa tilanteissa ostajan sijoittautu-
mispaikka. Tämän vuoksi pykälän 1 ja 
2 momentin viittaus kyseisiä palveluja kos-
kevaan arvonlisäverolain 69 i §:ään sekä 
säännöksen 3 momentti poistettaisiin tarpeet-
tomana. 

Ehdotetun arvonlisäverolain 69 i §:n mu-
kaan Suomeen sijoittautuneelle kuluttajalle 
myydyt radio- ja televisiolähetyspalvelut, 
sähköiset palvelut sekä telepalvelut verotet-
taisiin Suomessa, jos kuluttaja olisi sijoittau-
tunut tänne. Tämä merkitsisi toisaalta sitä, et-
tä tällaisten palvelujen verotuspaikka siirtyisi 
Suomeen, kun myyjänä on toiseen jäsenval-
tioon sijoittautunut yritys ja ostajana suoma-
lainen kuluttaja. Toisaalta tämä merkitsisi si-
tä, että tällaisten palvelujen verotuspaikka 
siirtyisi toiseen jäsenvaltioon, kun myyjänä 
on Suomeen sijoittautunut yritys ja ostajana 
toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut kuluttaja. 
Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen myyji-
en suorittamien tai Yhteisön ulkopuolelle si-
joittautuneille kuluttajille myytyjen radio- ja 
televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palve-
lujen sekä telepalvelujen osalta ei tapahtuisi 
muutoksia. 

Pykälän 2 momentin 1 kohdassa käytetty 
käsite kotipaikka muutettaisiin käsitteeksi 
liiketoiminnan kotipaikka. Pykälän 2 mo-
mentin 3 kohdassa käytetyt ostajan sijoittau-
tumiseen liittyvät käsitteet yhdenmukaistet-
taisiin arvonlisäverodirektiivissä ja täytän-
töönpanoasetuksessa käytetyn terminologian 
kanssa. Säännöksen tosiasiallinen sovelta-
misala säilyisi näiltä osin ennallaan. 
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14 §. Pykälässä käytetyt ostajan sijoittau-
tumiseen liittyvät käsitteet yhdenmukaistet-
taisiin arvonlisäverodirektiivissä ja täytän-
töönpanoasetuksessa käytetyn terminologian 
kanssa. Säännöksen tosiasiallinen sovelta-
misala säilyisi ennallaan. 

24 §. Pykälän 3 momentissa käytetty käsite 
kotipaikka muutettaisiin käsitteeksi liiketoi-
minnan kotipaikka. Säännöksen tosiasiallinen 
soveltamisala säilyisi ennallaan. 

25 b §. Pykälässä säädetään nykyisin säh-
köisiä palveluja koskevan erityisjärjestelmän 
soveltamisesta tilanteessa, jossa palvelu 
myydään kolmannesta maasta Ahvenanmaan 
maakuntaan sijoittautuneelle kuluttajalle. 
Säännöksen mukaan nykyistä kolmansien 
maiden erityisjärjestelmää voidaan soveltaa 
myös Ahvenanmaalle sijoittautuneille kulut-
tajille tapahtuviin sähköisten palvelujen 
myynteihin. 

Nykyisen erityisjärjestelmän soveltamisala 
laajennettaisiin kattamaan myös Ahvenan-
maalle sijoittautuneille kuluttajille myytävät 
telepalvelut sekä radio- ja televisiolähetys-
palvelut. Pykälän 1 momenttiin tehtäisiin asi-
aa koskevat tarkistukset. Lisäksi momentissa 
käytetyt ostajan sijoittautumiseen liittyvät 
käsitteet yhdenmukaistettaisiin arvonlisäve-
rodirektiivissä ja täytäntöönpanoasetuksessa 
käytetyn terminologian kanssa. 

Pykälään 1 momenttia muutettaisiin siten, 
että säännös kattaisi myös unionin erityisjär-
jestelmän tilanteissa, joissa myyjän tunnis-
tamisjäsenvaltio on muu kuin Suomi. Tilan-
teissa, joissa tunnistamisjäsenvaltio olisi 
Suomi, kyseisten palvelujen sekä Manner-
Suomessa että Ahvenanmaalla tapahtuvaan 
myyntiin sovellettaisiin yleistä verotusmenet-
telyä.  

Pykälän 2 momentissa säädetään poikkeuk-
sista erityisjärjestelmän soveltamiseen tilan-
teissa, joissa myyjän tunnistamisjäsenvaltio 
on muu jäsenvaltio kuin Suomi. Myyjän tuli-
si tällöin antaa veroilmoitus ja maksaa vero 
Ahvenanmaalle sijoittautuneille kuluttajille 
tapahtuvista myynneistä erikseen suoraan 
Suomen Verohallinnolle. Tällaisiin myyjiin 
sovellettaisiin muilta osin Suomessa erityis-
järjestelmän mukaista verotusmenettelyä. 
Pykälän 2 momentin soveltamisala laajennet-
taisiin kattamaan myös unionin erityisjärjes-
telmä.  

Pykälän 3 momentissa täsmennetään ar-
vonlisäverolain 133 e §:n 3 momentin kulu-
tusjäsenvaltion käsitettä tilanteissa, joissa 
palvelu myydään Ahvenanmaalle sijoittautu-
neelle ostajalle. Pykälän 3 momenttiin lisät-
täisiin viittaus muualle Yhteisöön kuin kulu-
tusjäsenvaltioon sijoittautuneita verovelvolli-
sia koskevaan 133 l §:n 4 momenttiin. Kulu-
tusjäsenvaltion katsottaisiin olevan myös 
näissä tilanteissa olevan Suomi. 

25 c §. Pykälässä säädetään nykyisen säh-
köisiä palveluja koskevan erityisjärjestelmän 
soveltamisesta Ahvenanmaan maakuntaan si-
joittautuneeseen myyjään. Säännöksen mu-
kaan Ahvenanmaalle sijoittautunut myyjä voi 
käyttää nykyistä kolmansien maiden erityis-
järjestelmää sen estämättä, että hänet on 
merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
Suomessa. 

Erityisjärjestelmiä koskevien muutosten 
takia 1 momentin viittaus nykyistä erityisjär-
jestelmää koskevaan 12 lukuun tarkennettai-
siin koskemaan 133 d §:ää.  

Pykälän 1 momentissa käytetty käsite koti-
paikka muutettaisiin käsitteeksi liiketoimin-
nan kotipaikka. Säännöksen tosiasiallinen 
soveltamisala säilyisi ennallaan. 

Pykälän 3 momentin viittaus 133 q §:ään 
tarkistettaisiin koskemaan 134 k §:n 1 mo-
menttia. Säännöksen soveltamisala säilyisi 
ennallaan. 

25 d §. Pykälässä säädetään nykyistä säh-
köisiä palveluja koskevaa erityisjärjestelmää 
käyttävän Ahvenanmaan maakuntaan sijoit-
tautuneen myyjän Ahvenanmaan sisäiseen 
myyntiin sovellettavasta verotusmenettelystä 
silloin, kun tunnistamisjäsenvaltio on muu 
kuin Suomi. Säännöksen mukaan Ahvenan-
maan sisäiseen kuluttajamyyntiin ei tällöin 
sovelleta nykyistä erityisjärjestelmää. Sään-
nöksen sanamuoto laajennettaisiin kattamaan 
myös telepalvelut sekä radio- ja televisiolä-
hetyspalvelut. 

Säännöksen soveltamisala laajennettaisiin 
kattamaan myös unionin erityisjärjestelmä. 
Ahvenanmaan maakuntaan sijoittautuneen 
myyjän Ahvenanmaan sisäiseen kuluttaja-
myyntiin ei sovellettaisi unionin erityisjärjes-
telmää, jos maakuntaan sijoittautuneen vero-
velvollisen tunnistamisjäsenvaltio on muu 
kuin Suomi. Tällainen verovelvollinen sovel-
taisi erityisjärjestelmää vain kyseisten palve-
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lujen myyntiin Manner-Suomeen ja muihin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille kuluttajille. 
Sen sijaan maakuntaan sijoittautuneille kulut-
tajille tapahtuvasta myynnistä suoritettava 
vero ilmoitettaisiin ja maksettaisiin yleisessä 
verotusmenettelyssä. Jos maakuntaan sijoit-
tautuneella myyjällä on kiinteä toimipaikka 
Manner-Suomessa, erityisjärjestelmää ei kui-
tenkaan sovellettaisi myöskään Manner-
Suomeen sijoittautuneille kuluttajille tapah-
tuvaan myyntiin. 

Myös tilanteissa, joissa Ahvenanmaan 
maakuntaan sijoittautuneen myyjän tunnis-
tamisvaltio on Suomi, unionin erityisjärjes-
telmää sovellettaisiin vain kyseisten palvelu-
jen myyntiin muihin jäsenvaltioihin sijoittau-
tuneille kuluttajille. Sen sijaan maakuntaan 
sijoittautuneille kuluttajille samoin kuin 
Manner-Suomeen sijoittautuneille kuluttajille 
tapahtuvasta myynnistä suoritettava vero tili-
tettäisiin yleisessä verotusmenettelyssä. 

Pykälässä käytetty käsite kotipaikka muu-
tettaisiin käsitteeksi liiketoiminnan kotipaik-
ka. Säännöksen tosiasiallinen soveltamisala 
säilyisi tältä osin ennallaan. 

25 e §. Pykälässä säädetään erityisjärjes-
telmää käyttävän Ahvenanmaan maakuntaan 
sijoittautuneen myyjän vähennys- ja palau-
tusoikeudesta. Koska Ahvenanmaalle sijoit-
tautunut erityisjärjestelmää käyttävä myyjä 

on sijoittautunut Suomeen, hänellä on toisin 
kuin muilla erityisjärjestelmää soveltavilla 
verovelvollisilla normaali vähennysoikeus 
Suomessa tehdyistä hankinnoista. 

Pykälässä käytetty käsite kotipaikka muu-
tettaisiin käsitteeksi liiketoiminnan kotipaik-
ka. Säännöksen tosiasiallinen soveltamisala 
säilyisi tältä osin ennallaan. 

 
2  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 
2015 alusta.  

Lakeja sovellettaisiin niihin palveluihin, 
jotka on suoritettu lain voimaantultua. Ennen 
lain voimaantuloa suoritettuihin ennakko-
maksuihin sovellettaisiin aikaisemmin voi-
massa olleita säännöksiä.  

Neuvoston asetuksen N:o 967/2012 2 artik-
lan mukaan Yhteisöön tai kulutusvaltioon si-
joittautumaton verovelvollinen voi antaa ar-
vonlisäverolain 133 f tai 133 m §:ssä tarkoi-
tetun aloittamisilmoituksen erityisjärjestel-
miin rekisteröitymistä varten jo 1 päivästä 
lokakuuta 2014 alkaen.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 

1. 

Laki 

arvonlisäverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 11 §, 71 §:n 6 kohta, 133 r—133 y §, sellaisina 

kuin niistä ovat, 71 §:n 6 kohta laissa 1767/1995, 133 r ja 133 t § laissa 971/2002, 133 s § la-
eissa 605/2009 ja 529/2010, 133 u § laeissa 331/2005 ja 605/2009 sekä 133 v—133 y § laissa 
605/2009,   

muutetaan 10 §, 13 a §:n 1 momentti, 26 b §:n 1 momentti, 63 d §:n 1 ja 2 momentti, 
63 g §:n 1 kohta, 65 ja 66 §, 69 c §:n 2—4 momentti, 69 g §, 69 h §:n 1 momentti, 69 i §, 
69 j §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto, 70 b §, 72 i §:n 2 momentti, 78 a §:n ruotsin-
kielinen sanamuoto, 89 §:n 2 momentti, 123 §:n 3 momentti, 131 §:n 1 momentti, 12 a luvun 
otsikko, 133 d—133 h §, 133 i §:n 1 momentti, 133 k—133 q, 134 ja 135 §, 136 §:n 1 mo-
mentti, 150 §:n 2 momentti, 156 a §:n 2 momentti, 173 a §:n 1 momentti, 188 a §:n 2 moment-
ti ja 209 a §:n 2 ja 4 momentti,  

sellaisina kuin niistä ovat 10, 65 ja 66 §, 69 c §:n 2—4 momentti, 69 g §, 69 h §:n 1 mo-
mentti, 69 i §, 69 j §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto, 133 i §:n 1 momentti ja 
136 §:n 1 momentti laissa 886/2009, 13 a §:n 1 momentti ja 133 o § laissa 529/2010, 26 b §:n 
1 momentti laissa 1767/1995, 63 d §:n 1 ja 2 momentti laissa 1392/2010, 63 g §:n 1 kohta, 
78 a §:n ruotsinkielinen sanamuoto ja 89 §:n 2 momentti laissa 1486/1994, 70 b § laeissa 
763/1999 ja 915/2001, 72 i §:n 2 momentti laissa 763/1999, 123 §:n 3 momentti, 150 §:n 
2 momentti ja 156 a §:n 2 momentti laissa 1359/2009, 131 §:n 1 momentti laeissa 1486/1994, 
940/1999, 686/2010 ja 1202/2011, 12 a luvun otsikko, 133 l, 133 m ja 133 q § laissa 
971/2002, 133 d ja 133 e § laeissa 971/2002 ja 886/2009, 133 f—133 h, 133 k ja 133 n § laeis-
sa 971/2002 ja 529/2010, 133 p § ja 188 a §:n 2 momentti laissa 605/2009, 134 §, 173 a §:n 
1 momentti sekä 209 a §:n 2 ja 4 momentti laissa 399/2012, sekä  

lisätään 133 d §:n edelle uusi väliotsikko, 133 k §:n edelle uusi väliotsikko ja 134 §:n edelle 
uusi väliotsikko sekä lakiin uusi 134 a—134 r ja 135 a § seuraavasti: 
 

10 § 
Ulkomaalaisella tarkoitetaan elinkeinon-

harjoittajaa, jonka liiketoiminnan kotipaikka 
on ulkomailla. 

 
 

13 a § 
Verohallinto voi kahden tai useamman 

elinkeinonharjoittajan hakemuksesta määrä-
tä, että niitä on tätä lakia sovellettaessa koh-
deltava yhtenä elinkeinonharjoittajana (vero-
velvollisuusryhmä). Elinkeinonharjoittajilla 
tulee olla liiketoiminnan kotipaikka tai kiin-
teä toimipaikka Suomessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 b § 
Tavaraa ei katsota hankitun 26 a §:n 

2 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos elin-
keinonharjoittaja tai joku muu hänen puoles-
taan siirtää tavaran: 

1) Suomessa suoritettavaa, hänelle myytä-
vää tavaran arviointia tai tavaraan kohdistu-
vaa työsuoritusta varten ja tavara palautetaan 
työn jälkeen hänelle siihen jäsenvaltioon, jos-
ta tavara alun perin kuljetettiin; 

2) väliaikaisesti hänen myymäänsä palve-
lua varten; 

3) väliaikaisesti sellaista tarkoitusta varten, 
joka oikeuttaisi täysin tullittoman väliaikai-
sen maahantuontimenettelyn soveltamiseen, 
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jos kyseessä olisi tuonti Yhteisön ulkopuolel-
ta; 

4) 63 c §:ssä tarkoitettua myyntiä varten; 
tai 

5) 70, 72 a tai 72 d §:ssä tarkoitetun myyn-
nin toteuttamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

63 d § 
Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maa-

kaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon 
kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja 
jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- 
ja jäähdytysenergia, joka myydään verovel-
volliselle jälleenmyyjälle, on myyty Suomes-
sa, jos verovelvollisella jälleenmyyjällä on 
täällä kiinteä toimipaikka, johon nämä tava-
rat luovutetaan. Jos näitä tavaroita ei luovute-
ta Suomessa tai muualla olevaan kiinteään 
toimipaikkaan, niiden myynti on tapahtunut 
Suomessa, jos verovelvollisen jälleenmyyjän 
liiketoiminnan kotipaikka on täällä. 

Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maa-
kaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon 
kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja 
jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- 
ja jäähdytysenergia, jota ei myydä verovel-
volliselle jälleenmyyjälle, on myyty Suomes-
sa, jos ostaja tosiasiallisesti kuluttaa ne täällä. 
Jos ostaja ei tosiasiallisesti kuluta näitä tava-
roita tai osaa niistä, kuluttamattomat tavarat 
katsotaan kulutetuiksi Suomessa, jos ostajalla 
on täällä kiinteä toimipaikka, johon nämä ta-
varat luovutetaan. Jos näitä tavaroita ei luo-
vuteta Suomessa tai muualla olevaan kiinte-
ään toimipaikkaan, ostajan katsotaan kulutta-
neen tavarat Suomessa, jos ostajan liiketoi-
minnan kotipaikka on täällä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

63 g § 
Tavaran yhteisöhankinta katsotaan verote-

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

1) ostajana on elinkeinonharjoittaja, jonka 
liiketoiminnan kotipaikka ei ole kuljetuksen 
päättymisvaltiossa eikä hänellä ole siellä 
kiinteää toimipaikkaa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

65 § 
Elinkeinonharjoittajalle, joka toimii tässä 

ominaisuudessaan, luovutettu palvelu on 
myyty Suomessa, jos se luovutetaan ostajan 
täällä sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan, 
ellei jäljempänä toisin säädetä. Jos tällaista 
palvelua ei luovuteta kiinteään toimipaik-
kaan, se on myyty Suomessa, jos ostajan lii-
ketoiminnan kotipaikka on täällä. 

 
66 § 

Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-
tettu palvelu on myyty Suomessa, jos se luo-
vutetaan täällä sijaitsevasta kiinteästä toimi-
paikasta, ellei jäljempänä toisin säädetä. Jos 
tällaista palvelua ei luovuteta kiinteästä toi-
mipaikasta, se on myyty Suomessa, jos myy-
jän liiketoiminnan kotipaikka on täällä. 

 
69 c § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-

tettu kuljetusvälineen muu kuin lyhytaikai-
nen vuokrauspalvelu on myyty Suomessa, jos 
ostaja on sijoittautunut tänne tai ostajan koti-
paikka tai vakinainen asuinpaikka on täällä. 

Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-
tetun huvikäyttöön tarkoitetun vesialuksen 
muu kuin lyhytaikainen vuokrauspalvelu on 
myyty Suomessa, jos vesialus luovutetaan 
ostajan käyttöön täällä ja se luovutetaan 
myyjän täällä sijaitsevasta liiketoiminnan ko-
tipaikasta tai kiinteästä toimipaikasta. 

Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-
tettua huvikäyttöön tarkoitetun vesialuksen 
muuta kuin lyhytaikaista vuokrauspalvelua ei 
ole myyty Suomessa, jos tällainen vesialus 
luovutetaan ostajan käyttöön toisessa valtios-
sa ja se luovutetaan myyjän tässä valtiossa si-
jaitsevasta liiketoiminnan kotipaikasta tai 
kiinteästä toimipaikasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

69 g § 
Elinkeinonharjoittajalle luovutettu 80 §:ssä 

tarkoitettu matkatoimistopalvelu on myyty 
Suomessa, jos se luovutetaan täällä sijaitse-
vasta kiinteästä toimipaikasta. Jos tällaista 
palvelua ei luovuteta kiinteästä toimipaikas-
ta, on se myyty Suomessa, jos myyjän liike-
toiminnan kotipaikka on täällä. 
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69 h § 
Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-

tettua immateriaalipalvelua ei ole myyty 
Suomessa, jos palvelu luovutetaan ostajalle, 
joka on sijoittautunut Yhteisön ulkopuolelle 
tai jonka kotipaikka tai vakinainen asuin-
paikka on Yhteisön ulkopuolella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

69 i § 
Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-

tettu radio- ja televisiolähetyspalvelu, säh-
köinen palvelu tai telepalvelu on myyty 
Suomessa silloin, kun palvelu luovutetaan 
ostajalle, joka on sijoittautunut Suomeen tai 
jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka 
on Suomessa. 

 
69 j § 

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 lähetysten 
ja tapahtumien ja kulttuuri-, taide-, urheilu-, 
tiede- tai viihdelähetysten ja -tapahtumien 
tarjoaminen; 

5) etäopetuspalvelujen suorittaminen; 
6) 1—5 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 

kaltaiset palvelut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

70 b § 
Veroa ei suoriteta matkatavaroissa mukaan 

otettavien tavaroiden myynnistä matkustajal-
le, jonka kotipaikka tai vakinainen asuin-
paikka ei ole Yhteisössä eikä Norjassa, jos 
hänen selvitetään, siten kuin valtioneuvoston 
asetuksella säädetään, vieneen tavarat käyt-
tämättöminä Yhteisöstä myyntikuukautta 
seuraavien kolmen kuukauden kuluessa ja jos 
matkustajalta peritty vastike on vähintään 
40 euroa. 

Veroa ei suoriteta tavaran tai tavanmukai-
sesti kokonaisuuden muodostavan tavara-
ryhmän myynnistä henkilölle, jonka koti-
paikka tai vakinainen asuinpaikka on Norjas-
sa ja joka on välittömästi myyntiin liittyen 
vienyt tavarat matkatavarana Norjaan ja 
maksanut siellä arvonlisäveron maahantuon-
nin yhteydessä. Edellytyksenä on lisäksi, että 
tavaran tai tavararyhmän myyntihinta ilman 
veroa on vähintään 170 euroa. 

Veroa ei suoriteta matkatavaroissa mukaan 
otettavien tavaroiden myynnistä lentokentällä 
sijaitsevassa, tullikoodeksin 99 artiklassa tar-
koitetussa tullivarastossa tai 72 j §:ssä tarkoi-
tetussa varastossa yhteisön ulkopuolelle mat-
kustavalle. Henkilölle, jonka kotipaikka tai 
vakinainen asuinpaikka on Norjassa, saadaan 
verotta myydä kuitenkin vain alkoholi-
juomia, tupakkavalmisteita, suklaa- ja ma-
keistuotteita, hajusteita, kosmeettisia aineita 
ja toalettivalmisteita. 

 
72 i § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 

myös muihin tavaroihin, jos tavarat on tar-
koitettu elinkeinonharjoittajalle 70 §:n 
1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua tavaran 
myyntiä ilma-aluksen varustamista varten, 
70 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa sekä 
2 momentissa tai 70 b §:n 3 momentissa tar-
koitettuja myyntejä varten taikka matkatava-
roina mukaan otettavien tavaroiden myyntiä 
varten 70 b §:n 3 momentissa tarkoitetussa 
paikassa toiseen jäsenvaltioon matkustavalle.  

 
89 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kun maahantuojana on muu kuin elinkei-

nonharjoittaja tai arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin merkitty oikeushenkilö, tietoväli-
neen ja sille tallennetun atk-erikoisohjelman 
veron perusteena on tietovälineen ja atk-
erikoisohjelman yhteisarvo. 

 
123 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sijoittautumisvaltiolla tarkoitetaan valtiota, 

jossa elinkeinonharjoittajalla on liiketoimin-
nan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, josta 
hän suorittaa liiketoimia. 
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131 § 
Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada 

palautuksena tavaran tai palvelun hankintaan 
sisältyvä vero, jos hankinta liittyy: 

1) toimintaan, josta ei suoriteta veroa 56 ja 
58 §:n, 59 §:n 4 kohdan, 70, 70 b, 71, 72, 
72 a—72 e tai 72 h §:n perusteella; 

2) edellä 41 §:ssä tarkoitetun rahoituspalve-
lun, 44 §:ssä tarkoitetun vakuutuspalvelun tai 
59 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen verottomien 
seteleiden ja kolikkojen myyntiin, jos ostaja-
na on elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole liike-
toiminnan kotipaikkaa tai kiinteää toimipaik-
kaa yhteisössä tai jos myynti liittyy välittö-
mästi Yhteisön ulkopuolelle vietäväksi tar-
koitettuihin tavaroihin; 

3) toimintaan, josta ostaja on verovelvolli-
nen 8 a—8 c §:n perusteella; tai 

4) ulkomailla tapahtuvaan myyntiin, joka 
olisi aiheuttanut verovelvollisuuden tai oike-
uttanut 1—3 kohdassa tarkoitettuun palau-
tukseen, jos toimintaa olisi harjoitettu Suo-
messa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
12 a luku 

Radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköi-
siä palveluja sekä telepalveluja koskevat 

erityisjärjestelmät 

Yhteisöön sijoittautumattomiin verovelvolli-
siin sovellettava erityisjärjestelmä 

133 d § 
Yhteisöön sijoittautumattomalla verovel-

vollisella on oikeus käyttää tässä pykälässä ja 
133 e—133 j §:ssä tarkoitettua erityisjärjes-
telmää, jos verovelvollinen myy radio- ja te-
levisiolähetyspalvelun, sähköisen palvelun 
tai telepalvelun muulle kuin elinkeinonhar-
joittajalle, joka on sijoittautunut Yhteisöön 
tai jonka kotipaikka tai vakinainen asuin-
paikka on Yhteisössä. 

 
133 e § 

Yhteisöön sijoittautumattomalla verovel-
vollisella tarkoitetaan tätä lukua sovellettaes-
sa elinkeinonharjoittajaa, jolla ei ole Yhtei-
sössä liiketoiminnan kotipaikkaa eikä kiinte-
ää toimipaikkaa ja jota ei arvonlisäverodirek-
tiivin 214 artiklan nojalla muuten kuin tämän 

erityisjärjestelmän johdosta vaadita rekiste-
röitymään verovelvolliseksi Yhteisössä. 

Tunnistamisjäsenvaltiona pidetään 
133 d §:ssä tarkoitettua erityisjärjestelmää 
sovellettaessa jäsenvaltiota, johon Yhteisöön 
sijoittautumaton verovelvollinen ottaa yhte-
yttä ilmoittaakseen 133 d §:ssä tarkoitetun 
toiminnan alkamisesta. 

Kulutusjäsenvaltiolla tarkoitetaan jäsenval-
tiota, jossa radio- ja televisiolähetyspalvelu, 
sähköinen palvelu tai telepalvelu arvon-
lisäverodirektiivin 58 artiklan mukaan suori-
tetaan. 

 
133 f § 

Yhteisöön sijoittautumattoman verovelvol-
lisen, joka valitsee tunnistamisjäsenvaltioksi 
Suomen, on tehtävä sähköisesti ilmoitus 
133 d §:ssä tarkoitetun toiminnan aloittami-
sesta Verohallinnolle. 

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. Verohallinto ilmoittaa 
asianomaiselle tunnistamisnumeron sähköi-
sesti. 

Verovelvollinen poistetaan tunnistamisre-
kisteristä, jos: 

1) hän ilmoittaa, ettei enää suorita radio- ja 
televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja 
tai telepalveluja; 

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. 
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133 h § 
Yhteisöön sijoittautumattoman verovelvol-

lisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, 
on annettava sähköisesti veroilmoitus kulta-
kin verokaudelta riippumatta siitä, onko ra-
dio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä 
palveluja tai telepalveluja myyty verokauden 
aikana. Ilmoitus annetaan Verohallinnolle. 

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

varten, jossa veroa on suoritettava, verokau-
den aikana myytyjen radio- ja televisiolähe-
tyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja tele-
palvelujen kokonaisarvo ilman veron osuutta, 
vastaava veron kokonaismäärä kunkin vero-
kannan osalta ja sovellettava verokanta; 

3) 2 kohdassa tarkoitettujen suoritettavien 
verojen yhteismäärä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun verovel-
vollisen verokausi on neljänneskalenterivuo-
si. Veroilmoitus on annettava viimeistään ve-
rokautta seuraavan kalenterikuukauden 
20 päivänä. 

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. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
Muualle Yhteisöön kuin kulutusjäsenvaltioon 
sijoittautuneisiin verovelvollisiin sovellettava 

erityisjärjestelmä 

133 k §  
Kulutusjäsenvaltioon sijoittautumattomalla 

verovelvollisella on oikeus käyttää tässä py-
kälässä ja 133 l—133 q §:ssä tarkoitettua eri-
tyisjärjestelmää, jos verovelvollinen myy ra-
dio- ja televisiolähetyspalvelun, sähköisen 
palvelun tai telepalvelun muulle kuin elin-
keinonharjoittajalle, joka on sijoittautunut 

kulutusjäsenvaltioon tai jonka kotipaikka tai 
vakinainen asuinpaikka on kulutusjäsenvalti-
ossa. 

 
133 l § 

Kulutusjäsenvaltioon sijoittautumattomalla 
verovelvollisella tarkoitetaan elinkeinonhar-
joittajaa, jolla on liiketoiminnan kotipaikka 
tai kiinteä toimipaikka Yhteisössä mutta jolla 
ei ole liiketoiminnan kotipaikkaa tai kiinteää 
toimipaikkaa kulutusjäsenvaltiossa. 

Tunnistamisjäsenvaltiona pidetään 
133 k §:ssä tarkoitettua erityisjärjestelmää 
sovellettaessa jäsenvaltiota, jossa verovelvol-
lisella on liiketoiminnan kotipaikka tai, jos 
hänen liiketoimintansa kotipaikka ei ole Yh-
teisössä, jäsenvaltiota, jossa hänellä on kiin-
teä toimipaikka. 

Verovelvollisen, jonka liiketoiminnan koti-
paikka ei ole Yhteisössä mutta jolla on useita 
kiinteitä toimipaikkoja Yhteisössä, tunnista-
misjäsenvaltio on jäsenvaltio, jossa sijaitsee 
se kiinteä toimipaikka, jonka osalta verovel-
vollinen ilmoittaa käyttävänsä erityisjärjes-
telmää. Verovelvollinen on velvollinen nou-
dattamaan tätä päätöstään kyseisen kalenteri-
vuoden sekä kahden sitä seuraavan kalenteri-
vuoden ajan. 

Kulutusjäsenvaltiolla tarkoitetaan jäsenval-
tiota, jossa radio- ja televisiolähetyspalvelu, 
sähköinen palvelu tai telepalvelu arvon-
lisäverodirektiivin 58 artiklan mukaan suori-
tetaan. 

 
133 m § 

Kulutusjäsenvaltioon sijoittautumattoman 
verovelvollisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio 
on Suomi, on tehtävä sähköisesti ilmoitus 
133 k §:ssä tarkoitetun toiminnan aloittami-
sesta Verohallinnolle. 

Kulutusjäsenvaltioon sijoittautumattoman 
verovelvollisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio 
on muu jäsenvaltio kuin Suomi ja jonka on 
suoritettava veroa Suomeen, on noudatettava 
tunnistamisjäsenvaltiossa sovellettavia vas-
taavia määräyksiä. 

 
 

133 n § 
Edellä 133 m §:n 1 momentissa tarkoitettu 

verovelvollinen merkitään erityisjärjestelmän 
piiriin kuuluvien myyntien osalta 172 §:ssä 
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tarkoitettuun arvonlisäverovelvollisten rekis-
teriin. Yksilökohtaisena tunnistamisnumero-
na käytetään tunnistetta, joka verovelvollisel-
le on aikaisemmin annettu verovelvollisuu-
teen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu verovel-
vollinen suljetaan erityisjärjestelmän ulko-
puolelle, jos: 

1) hän ilmoittaa, ettei enää suorita radio- ja 
televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja 
tai telepalveluja; 

2) voidaan muuten olettaa hänen erityisjär-
jestelmän piiriin kuuluvan toimintansa päät-
tyneen; 

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

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

Kulutusjäsenvaltioon sijoittautumaton ve-
rovelvollinen, jonka tunnistamisjäsenvaltio 
on muu jäsenvaltio kuin Suomi, merkitään 
133 g §:n 1 momentissa tarkoitettuun tunnis-
tamisrekisteriin Suomessa tapahtuneista eri-
tyisjärjestelmän piiriin kuuluvista myynneis-
tä. Yksilökohtaisena tunnistamisnumerona 
käytetään tunnistamisvaltion verovelvollisel-
le antamaa arvonlisäverotunnistetta. 

 
133 o § 

Kulutusjäsenvaltioon sijoittautumattoman 
verovelvollisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio 
on Suomi, on annettava sähköisesti veroil-
moitus kultakin verokaudelta riippumatta sii-
tä, onko radio- ja televisiolähetyspalveluja, 
sähköisiä palveluja tai telepalveluja myyty 
verokauden aikana. Ilmoitus annetaan Vero-
hallinnolle. 

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

varten, jossa veroa on suoritettava, verokau-
den aikana myytyjen radio- ja televisiolähe-
tyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja tele-
palvelujen kokonaisarvo ilman veron osuutta, 
vastaava veron kokonaismäärä kunkin vero-
kannan osalta ja sovellettava verokanta; 

3) 2 kohdassa tarkoitettujen suoritettavien 
verojen yhteismäärä. 

Jos verovelvollisella on Suomessa olevan 
kiinteän toimipaikan lisäksi muualla Yhtei-
sössä yksi tai useampi kiinteä toimipaikka, 
josta palvelut luovutetaan, veroilmoituksessa 

on lisäksi ilmoitettava kulutusjäsenvaltioit-
tain jaoteltuna erityisjärjestelmän piiriin kuu-
luvien palvelujen kokonaisarvo kunkin sel-
laisen jäsenvaltion osalta, jossa verovelvolli-
sella on kiinteä toimipaikka, sekä kyseisen 
kiinteän toimipaikan tunnistamisnumero. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun verovel-
vollisen verokausi on neljänneskalenterivuo-
si. Veroilmoitus on annettava viimeistään ve-
rokautta seuraavan kalenterikuukauden 
20 päivänä. 

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 p § 

Edellä 133 o §:n 1 momentissa tarkoitetun 
verovelvollisen on maksettava verokaudelta 
tilitettävänä verona 133 o §:n 2 momentin 
3 kohdassa tarkoitettu suoritettavien verojen 
yhteismäärä viimeistään verokautta seuraa-
van kalenterikuukauden 20 päivänä. 

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 q § 
Erityisjärjestelmää käyttävä verovelvolli-

nen, jolla ei ole liiketoiminnan kotipaikkaa 
tai kiinteää toimipaikkaa Suomessa, ei saa 
tehdä 10 luvussa tarkoitettua vähennystä eri-
tyisjärjestelmän piiriin kuuluvaan verolliseen 
toimintaan liittyvistä hankinnoista, jollei 
2 momentissa toisin säädetä. Sen sijaan ve-
rovelvollisella on, sen estämättä, mitä 
122 §:n 1 momentissa säädetään, oikeus saa-
da 122 §:ssä tarkoitettu palautus. 

Jos verovelvollinen harjoittaa Suomessa 
myös erityisjärjestelmän piiriin kuulumatonta 
toimintaa, josta hän on velvollinen rekisteröi-
tymään arvonlisäverovelvolliseksi, hän saa 
tehdä erityisjärjestelmän piiriin kuuluvaan, 
verolliseen toimintaansa liittyvistä hankin-
noista 10 luvussa tarkoitetun vähennyksen 
162 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa. 
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Oikeus palautukseen ja 2 momentissa tar-
koitettuun vähennykseen koskee vain veroa, 
joka olisi voitu 10 luvun säännösten nojalla 
vähentää, jos verovelvollinen olisi ollut toi-
minnastaan verovelvollinen lain yleisten 
sääntöjen mukaan. 

 
Yhteisiä menettelysäännöksiä 

134 § 
Erityisjärjestelmää sovelletaan kaikkiin jär-

jestelmää käyttävän verovelvollisen suorit-
tamiin 133 d tai 133 k §:ssä tarkoitettuihin 
myynteihin. Sitä ei kuitenkaan sovelleta 
myynteihin arvonlisäverovelvollisten rekiste-
riin merkitylle oikeushenkilölle, joka ei ole 
elinkeinonharjoittaja. 

Erityisjärjestelmää soveltavan verovelvolli-
sen 133 d tai 133 k §:ssä tarkoitettuihin 
myynteihin oikeushenkilölle, joka ei ole 
elinkeinonharjoittaja ja jota ei ole merkitty 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ei so-
velleta 9 §:n 1 momenttia. 

 
134 a § 

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

Verohallinto määrää tarkemmin toiminnan 
aloittamista koskevassa ilmoituksessa annet-
tavista tiedoista sekä aloittamisilmoituksen ja 
1 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten anto-
tavasta. 

 
134 b § 

Verohallinto ilmoittaa 133 g §:n 1 momen-
tissa ja 133 n §:n 1 momentissa tarkoitetulle 
verovelvolliselle sähköisesti rekisteröinnistä 
ja rekisteristä poistamisesta sekä siitä, ettei 
asianomaista ole ilmoituksesta poiketen mer-
kitty rekisteriin tai poistettu rekisteristä. 

 
134 c § 

Veroilmoitus on tehtävä euroina. Jos 
myynti on tapahtunut muuna valuuttana, 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. 

Verohallinto määrää tarkemmin 133 h ja 
133 o §:ssä tarkoitetun veroilmoituksen anto-
tavasta. 

 
134 d § 

Verokaudelta tilitettävän veron maksun yh-
teydessä on viitattava asianomaiseen veroil-
moitukseen. Vero maksetaan Verohallinnon 
määräämälle euromääräiselle pankkitilille. 

 
134 e § 

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen on pidettävä erityisjärjestelmän piiriin 
kuuluvista liiketoimista riittävän yksityiskoh-
taista kirjanpitoa, jotta kulutusjäsenvaltio voi 
määrittää 133 h ja 133 o §:ssä tarkoitetun ve-
roilmoituksen oikeellisuuden.  

Tiedot on pyydettäessä saatettava Verohal-
linnon käytettäviksi sähköisesti, jos Suomi 
on tunnistamisjäsenvaltio tai kulutusjäsenval-
tio. Verohallinto määrää tarkemmin sähköis-
ten tietojen antotavasta. 

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

 
134 f § 

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. 

 
134 g § 

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. 

 
134 h § 

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen erityisjärjestelmän piiriin kuuluviin liike-
toimiin ei sovelleta, mitä 147 §:n 1 momen-
tissa säädetään veron maksamisesta. 
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Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-
linen ei voi tehdä 78 §:ssä tarkoitettuja vä-
hennyksiä täysimääräisinä verokaudelta 
Suomeen tilitettävää veroa laskettaessa, vä-
hentämättä jäänyt määrä palautetaan vero-
velvolliselle. 

 
134 i § 

Erityisjärjestelmää käyttävää verovelvollis-
ta koskevat asiat käsitellään Verohallinnossa. 

 
 

134 j § 
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen ei sovelleta, mitä 161, 162 ja 
162 a §:ssä sekä 164 §:n 1 momentissa sää-
detään ilmoittamisvelvollisuudesta ja vero-
kaudesta. 

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen veroilmoitukseen sovelletaan, mitä 
164 §:n 3 momentissa sekä 165 §:ssä sääde-
tään yhteenvetoilmoituksesta. 

 
134 k § 

Erityisjärjestelmää käyttävää Yhteisöön si-
joittautumatonta verovelvollista ei merkitä 
172 §:ssä tarkoitettuun arvonlisäverovelvol-
listen rekisteriin. 

Erityisjärjestelmää käyttävää kulutusjäsen-
valtioon sijoittautumatonta verovelvollista, 
jonka tunnistamisjäsenvaltio on muu kuin 
Suomi, ei merkitä 172 §:ssä tarkoitettuun ar-
vonlisäverovelvollisten rekisteriin erityisjär-
jestelmän piiriin kuuluvista liiketoimista. 

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun ve-
rovelvolliseen ei sovelleta, mitä 175 §:n 
1 momentissa säädetään rekisteröintiä koske-
vien toimenpiteiden ilmoittamisesta asian-
osaiselle. 

 
134 l § 

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-
liseen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suo-
mi, ei sovelleta, mitä 19 luvussa säädetään 
veron määräämisestä siltä osin kuin kysymys 
on erityisjärjestelmän piiriin kuuluvista liike-
toimista toiseen jäsenvaltioon suoritettavasta 
verosta. 

 
134 m § 

Verohallinto antaa erityisjärjestelmää käyt-
tävälle verovelvolliselle ilmoituksen tämän 

ilmoittamasta Suomeen maksettavasta mak-
samatta olevasta verosta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun veroon 
sovelletaan, mitä verotililain 23 §:ssä ja 
24 §:n 1 momentissa säädetään kausiveroil-
moitukseen perustuvasta velvoitteesta. 

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-
linen maksaa verokaudelta Suomeen tilitettä-
vää veroa ilman veron maksettavaksi mää-
räämistä 133 i §:n 1 momentissa tai 133 p §:n 
1 momentissa säädetyn määräajan jälkeen, 
hänen on veron maksamisen yhteydessä 
maksettava oma-aloitteisesti veronlisäystä. 
Jos veroa ei ole maksettu ilman veron mak-
settavaksi määräämistä tai jos verovelvolli-
nen ei ole oma-aloitteisesti maksanut verolle 
veronlisäystä, verolle määrätään veronlisäys-
tä. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu veronlisäys 
lasketaan siten kuin veronlisäyksestä ja vii-
vekorosta annetussa laissa (1556/1995) sää-
detään. 

Kun erityisjärjestelmää käyttävälle vero-
velvolliselle määrätään veronlisäystä, sovel-
letaan, mitä 184 ja 185 §:ssä säädetään veron 
määräämisestä. 

 
 

134 n § 
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. 

 
 

134 o § 
Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-

linen on ilmoittanut erityisjärjestelmän piiriin 
kuuluvista liiketoimista 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 179, 192, 
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193 ja 204 §:ää sovellettaessa sitä kalenteri-
vuotta, johon kuuluvasta verokaudesta on ky-
se. Lain 192 ja 193 §:ää sovellettaessa oikai-
su ja valitus voidaan tehdä jo kalenterivuo-
den kuluessa. 

 
134 p § 

Erityisjärjestelmää käyttävälle verovelvol-
liselle takaisin maksettava vero on maksetta-
va viivytyksettä. 

Takaisin maksettavalle verolle maksetaan 
veronkantolain (609/2005) 22 §:ssä säädetty 
korko. Korko lasketaan veron maksupäivästä. 

 
134 q § 

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-
liseen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suo-
mi, ei sovelleta, mitä 209 b §:ssä säädetään 
laskunantovelvollisuudesta siltä osin kuin 
kysymys on toiseen jäsenvaltioon tilitettäväs-
tä verosta. 

 
134 r § 

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-
liseen sovelletaan, mitä 218 §:n 3 momentis-
sa säädetään arvonlisäverorikkomuksesta, jos 
hän jättää asianmukaisesti täyttämättä viran-
omaisen kehotuksesta huolimatta 133 f, 
133 h, 133 m, 133 o, 134 a tai 134 e §:ssä 
säädetyn velvollisuuden. 

 
II OSA 

13 luku 

Ajallinen kohdistaminen 

135 § 
Myynnistä ja tavaran yhteisöhankinnasta 

suoritettava vero, vähennettävä vero ja ilmoi-
tettavat liiketapahtumat kohdistetaan veron 
tilittämistä ja liiketapahtumien ilmoittamista 
varten kalenterikuukaudelle sen mukaan kuin 
tässä luvussa säädetään. 

 
 

135 a § 
Myynnistä suoritettava vero kohdistetaan 

sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ve-
ron suorittamisvelvollisuus on 15 ja 16 §:n 
mukaan syntynyt. 

 

136 § 
Tilikauden aikana tilikaudelle kuuluva vero 

saadaan 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetuissa tilanteissa kohdistaa sille kalente-
rikuukaudelle, jonka aikana ostajaa on toimi-
tetusta tavarasta tai suoritetusta palvelusta 
veloitettu. Jos veloitusta ei käytetä, vero saa-
daan kohdistaa sille kalenterikuukaudelle, 
jonka aikana myyntihinta tai sen osa on ker-
tynyt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

150 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhteisöön sijoittautumattomalla elinkei-
nonharjoittajalla tarkoitetaan tätä lukua so-
vellettaessa elinkeinonharjoittajaa, jolla ei 
ole Yhteisön alueella liiketoiminnan koti-
paikkaa tai kiinteää toimipaikkaa, josta hän 
suorittaa liiketoimia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

156 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneella 
elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan elinkei-
nonharjoittajaa, jolla on muussa jäsenvaltios-
sa kuin Suomessa liiketoiminnan kotipaikka 
tai kiinteä toimipaikka, josta hän suorittaa 
liiketoimia. 

 
173 a § 

Jos ulkomaalaisella ei ole liiketoiminnan 
kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa toi-
sessa jäsenvaltiossa eikä valtiossa, jonka 
kanssa Suomella on sellainen viranomaisten 
keskinäistä avunantoa koskeva oikeudellinen 
järjestely, joka vastaa soveltamisalaltaan 
keskinäisestä avunannosta veroihin, maksui-
hin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saata-
vien perinnässä annettua neuvoston direktii-
viä 2010/24/EU sekä hallinnollisesta yhteis-
työstä ja petosten torjunnasta arvonlisävero-
tuksen alalla annettua neuvoston asetusta 
(EU) N:o 904/2010, 12 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun hakemuksen hyväksymisen edel-
lytyksenä on sellaisen Verohallinnon hyväk-
symän edustajan nimeäminen, jolla on Suo-
messa liiketoiminnan kotipaikka. Verohallin-
to voi lisäksi vaatia asetettavaksi vakuuden 
veron suorittamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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188 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun veroon 
sovelletaan, mitä verotililain 23 §:ssä ja 
24 §:n 1 momentissa säädetään kausiveroil-
moitukseen perustuvasta velvoitteesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
209 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Laskutukseen sovelletaan 209 b—

209 g §:ää myös 3 momentissa tarkoitetuissa 
tilanteissa, jos myyjä luovuttaa tavarat tai 
suorittaa palvelut Suomessa sijaitsevasta 
kiinteästä toimipaikasta tai kun luovutus tai 
suoritus ei tapahdu mistään kiinteästä toimi-
paikasta, jos myyjän liiketoiminnan koti-
paikka on Suomessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, 209 b—209 g §:ää ei sovelleta toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen myyjän Suo-
messa suorittamaan myyntiin, josta ostaja on 
2 a tai 9 §:n nojalla verovelvollinen ja josta 
myyjä laatii laskun. Myyjä on sijoittautunut 
toiseen jäsenvaltioon, jos hän luovuttaa tava-
rat tai suorittaa palvelut toisessa jäsenvaltios-
sa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta tai 
kun luovutus tai suoritus ei tapahdu mistään 
kiinteästä toimipaikasta, jos myyjän liiketoi-
minnan kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 

20  . 
Tätä lakia sovelletaan, kun veron suoritta-

misvelvollisuus syntyy lain tultua voimaan. 

————— 
 



 HE 56/2014 vp  
  

 

42 

 
 
 

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 annetun lain (1266/1996) 6 a §:n 1 ja 2 momentti, 7 ja 14 §, 24 §:n 3 mo-
mentti, 25 b §:n edellä oleva väliotsikko, 25 b §, 25 c §:n 1 ja 3 momentti sekä 25 d ja 25 e §,  

sellaisina kuin niistä ovat 6 a §:n 1 ja 2 momentti laissa 1393/2010, 7 § laissa 888/2009, 
24 §:n 3 momentti laissa 586/1997, 25 b §:n edellä oleva väliotsikko, 25 b §, 25 c §:n 1 ja 
3 momentti sekä 25 d ja 25 e § laissa 972/2002, seuraavasti: 
 

6 a § 
Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maa-

kaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon 
kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja 
jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- 
ja jäähdytysenergia, joka myydään verovel-
volliselle jälleenmyyjälle, on myyty Ahve-
nanmaan maakunnassa, jos verovelvollisella 
jälleenmyyjällä on maakunnassa kiinteä toi-
mipaikka, johon tavarat luovutetaan. Jos näi-
tä tavaroita ei luovuteta Ahvenanmaan maa-
kunnassa tai muualla olevaan kiinteään toi-
mipaikkaan, niiden myynti on tapahtunut 
Ahvenanmaan maakunnassa, jos verovelvol-
lisen jälleenmyyjän liiketoiminnan kotipaik-
ka on maakunnassa. 

Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maa-
kaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon 
kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja 
jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- 
ja jäähdytysenergia, jota ei myydä verovel-
volliselle jälleenmyyjälle, on myyty Ahve-
nanmaan maakunnassa, jos ostaja tosiasialli-
sesti kuluttaa ne maakunnassa. Jos ostaja ei 
tosiasiallisesti kuluta näitä tavaroita tai osaa 
niistä, kuluttamattomat tavarat katsotaan ku-
lutetuiksi Ahvenanmaan maakunnassa, jos 
ostajalla on maakunnassa kiinteä toimipaik-
ka, johon nämä tavarat luovutetaan. Jos näitä 
tavaroita ei luovuteta Ahvenanmaan maa-
kunnassa tai muualla olevaan kiinteään toi-
mipaikkaan, ostajan katsotaan kuluttaneen 

tavarat Ahvenanmaan maakunnassa, jos osta-
jan liiketoiminnan kotipaikka on täällä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 
Sovellettaessa arvonlisäverolain 69 h §:ää 

Ahvenanmaan maakunnan ei katsota olevan 
Yhteisön ulkopuolella. 

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 
66 §:ssä säädetään, mainitun lain 69 h §:n 
2 momentissa tarkoitetut palvelut on myyty 
Suomessa myös silloin, kun: 

1) myyjän kiinteä toimipaikka, josta palve-
lu luovutetaan tai, jollei palvelua luovuteta 
kiinteästä toimipaikasta, myyjän liiketoimin-
nan kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa; 

2) ostajana on muu kuin elinkeinonharjoit-
taja; ja 

3) palvelu luovutetaan Ahvenanmaan maa-
kuntaan sijoittautuneelle ostajalle tai ostajan 
kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on 
maakunnassa. 

 
14 § 

Mitä arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momen-
tissa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun 
tavara myydään Ahvenanmaan maakunnassa 
matkustajalle, jonka kotipaikka tai vakinai-
nen asuinpaikka on toisessa valtiossa, ja ta-
vara viedään Ahvenanmaan maakunnasta. 

Mitä arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momen-
tissa säädetään, ei sovelleta silloin, kun osta-
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jan kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on 
Ahvenanmaan maakunnassa. 

Mitä arvonlisäverolain 70 b §:n 2 momen-
tissa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun 
tavara tai tavararyhmä myydään: 

1) Ahvenanmaan maakunnassa henkilölle, 
jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka 
on muualla Suomessa, Ruotsissa tai Tanskas-
sa ja tavarat viedään muualle Suomeen, 
Ruotsiin tai Tanskaan; tai 

2) muualla Suomessa henkilölle, jonka ko-
tipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Ah-
venanmaan maakunnassa ja tavarat viedään 
maakuntaan. 
 

24 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arvonlisäverolain 131 §:n 1 momentin 
2 kohtaa ei sovelleta, kun ostajana on elin-
keinonharjoittaja, jolla on liiketoiminnan ko-
tipaikka tai kiinteä toimipaikka Ahvenan-
maan maakunnassa, jollei myynti liity välit-
tömästi Yhteisön ulkopuolelle vietäviin tava-
roihin tai kysymys ole 2 momentissa tarkoi-
tetusta myynnistä. 

 
 

Radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä 
palveluja sekä telepalveluja koskevat erityis-

järjestelmät 

25 b § 
Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 

133 d ja 133 k §:ssä säädetään, mainitun lain 
12 a luvussa tarkoitettuja erityisjärjestelmiä 
sovelletaan myös silloin, kun erityisjärjes-
telmää käyttävä verovelvollinen myy radio- 
ja televisiolähetyspalvelun, sähköisen palve-
lun tai telepalvelun muulle kuin elinkeinon-
harjoittajalle ja luovuttaa palvelun ostajalle, 
joka on sijoittautunut Ahvenanmaan maakun-
taan tai jonka kotipaikka tai vakinainen 
asuinpaikka on maakunnassa. Tätä ei kuiten-
kaan sovelleta arvonlisäverolain 133 k §:ssä 
tarkoitettuun erityisjärjestelmään, kun maini-
tun lain 133 l §:ssä tarkoitettu tunnistamis-
jäsenvaltio on Suomi. 

Poiketen 1 momentista ja sen estämättä, 
mitä arvonlisäverolain 133 h §:n 4 momen-
tissa, 133 i §:n 2 momentissa, 133 o §:n 
5 momentissa ja 133 p §:n 2 momentissa 
säädetään, erityisjärjestelmää käyttävän ve-

rovelvollisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio 
on muu jäsenvaltio kuin Suomi, on 
1 momentissa tarkoitetun myynnin osalta 
erikseen annettava arvonlisäverolain 
133 h tai 133 o §:ssä tarkoitettu ilmoitus ja 
maksettava mainitun lain 133 i tai 
133 p §:ssä tarkoitettu vero Suomeen. 

Sovellettaessa arvonlisäverolain 133 e §:n 
3 momenttia ja 133 l §:n 4 momenttia 1 mo-
mentissa tarkoitettuihin tilanteisiin kulutus-
jäsenvaltion katsotaan olevan Suomi. 

 
 

25 c § 
Arvonlisäverolain 133 d §:ssä tarkoitetun 

erityisjärjestelmän soveltamisen esteenä ei 
ole se, että verovelvollinen on merkitty ar-
vonlisäverolain 172 §:ssä tarkoitettuun ar-
vonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos vero-
velvollisen liiketoiminnan kotipaikka tai 
kiinteä toimipaikka on Ahvenanmaan maa-
kunnassa eikä hän suorita muun Suomen alu-
eella liiketoimia, joista Yhteisön ulkopuoli-
seen maahan sijoittautunut elinkeinonharjoit-
taja tulisi merkitä mainittuun rekisteriin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun verovel-
volliseen ei sovelleta arvonlisäverolain 
134 k §:n 1 momenttia. 

 
25 d § 

Sen estämättä, mitä 25 b §:ssä säädetään, 
arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuja 
erityisjärjestelmiä ei sovelleta 25 b §:n 
1 momentissa tarkoitetulle maakuntaan sijoit-
tautuneelle ostajalle myytyihin radio- ja tele-
visiolähetyspalveluihin, sähköisiin palvelui-
hin tai telepalveluihin, jos myyjän liiketoi-
minnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on 
Ahvenanmaan maakunnassa tai muualla 
Suomessa 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 liiketoiminnan kotipaikka tai 
kiinteä toimipaikka on Ahvenanmaan maa-
kunnassa, on oikeus arvonlisäverolain 10 lu-
vussa tarkoitettuun vähennykseen. 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

Lakia sovelletaan, kun veron suorittamis-
velvollisuus syntyy lain tultua voimaan. 

————— 
 

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2014 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 

arvonlisäverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 11 §, 71 §:n 6 kohta, 133 r—133 y §, sellaisina 

kuin niistä ovat, 71 §:n 6 kohta laissa 1767/1995, 133 r ja 133 t § laissa 971/2002, 133 s § la-
eissa 605/2009 ja 529/2010, 133 u § laeissa 331/2005 ja 605/2009 sekä 133 v—133 y § laissa 
605/2009,   

muutetaan 10 §, 13 a §:n 1 momentti, 26 b §:n 1 momentti, 63 d §:n 1 ja 2 momentti, 
63 g §:n 1 kohta, 65 ja 66 §, 69 c §:n 2—4 momentti, 69 g §, 69 h §:n 1 momentti, 69 i §, 
69 j §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto, 70 b §, 72 i §:n 2 momentti, 78 a §:n ruotsin-
kielinen sanamuoto, 89 §:n 2 momentti, 123 §:n 3 momentti, 131 §:n 1 momentti, 12 a luvun 
otsikko, 133 d—133 h §, 133 i §:n 1 momentti, 133 k—133 q, 134 ja 135 §, 136 §:n 1 mo-
mentti, 150 §:n 2 momentti, 156 a §:n 2 momentti, 173 a §:n 1 momentti, 188 a §:n 2 moment-
ti ja 209 a §:n 2 ja 4 momentti,  

sellaisina kuin niistä ovat 10, 65 ja 66 §, 69 c §:n 2—4 momentti, 69 g §, 69 h §:n 1 mo-
mentti, 69 i §, 69 j §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto, 133 i §:n 1 momentti ja 
136 §:n 1 momentti laissa 886/2009, 13 a §:n 1 momentti ja 133 o § laissa 529/2010, 26 b §:n 
1 momentti laissa 1767/1995, 63 d §:n 1 ja 2 momentti laissa 1392/2010, 63 g §:n 1 kohta, 
78 a §:n ruotsinkielinen sanamuoto ja 89 §:n 2 momentti laissa 1486/1994, 70 b § laeissa 
763/1999 ja 915/2001, 72 i §:n 2 momentti laissa 763/1999, 123 §:n 3 momentti, 150 §:n 
2 momentti ja 156 a §:n 2 momentti laissa 1359/2009, 131 §:n 1 momentti laeissa 1486/1994, 
940/1999, 686/2010 ja 1202/2011, 12 a luvun otsikko, 133 l, 133 m ja 133 q § laissa 
971/2002, 133 d ja 133 e § laeissa 971/2002 ja 886/2009, 133 f—133 h, 133 k ja 133 n § laeis-
sa 971/2002 ja 529/2010, 133 p § ja 188 a §:n 2 momentti laissa 605/2009, 134 §, 173 a §:n 
1 momentti sekä 209 a §:n 2 ja 4 momentti laissa 399/2012, sekä  

lisätään 133 d §:n edelle uusi väliotsikko, 133 k §:n edelle uusi väliotsikko ja 134 §:n edelle 
uusi väliotsikko sekä lakiin uusi 134 a—134 r ja 135 a § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 §  
Ulkomaalaisella tarkoitetaan elinkeinonhar-

joittajaa, jonka kotipaikka on ulkomailla. 
 
Elinkeinonharjoittajan kotipaikalla tarkoi-

tetaan liiketoiminnan kotipaikkaa tai, jollei 
sellaista ole, paikkaa, jossa hän asuu tai jat-
kuvasti oleskelee. 

10 § 
Ulkomaalaisella tarkoitetaan elinkeinon-

harjoittajaa, jonka liiketoiminnan kotipaikka 
on ulkomailla. 

 

 
11 § 

Kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan pysy-
vää liikepaikkaa, josta liiketoimintaa koko-
naan tai osaksi harjoitetaan. Rakennus- tai 
asennustoiminnassa kiinteäksi toimipaikaksi 

(kumotaan) 
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katsotaan urakointikohde tai useat peräkkäi-
set urakointikohteet, jotka kestävät yli 9 kuu-
kautta. 
 

13 a §  
Verohallinto voi kahden tai useamman 

elinkeinonharjoittajan hakemuksesta määrätä, 
että niitä on tätä lakia sovellettaessa kohdel-
tava yhtenä elinkeinonharjoittajana (verovel-
vollisuusryhmä). Elinkeinonharjoittajilla tulee 
olla kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Suo-
messa.  
— — — — — — — — — — — — — —  

13 a § 
Verohallinto voi kahden tai useamman 

elinkeinonharjoittajan hakemuksesta määrätä, 
että niitä on tätä lakia sovellettaessa kohdel-
tava yhtenä elinkeinonharjoittajana (verovel-
vollisuusryhmä). Elinkeinonharjoittajilla tu-
lee olla liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä 
toimipaikka Suomessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
26 b §  

Tavaraa ei katsota hankitun 26 a §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla, jos elinkeinon-
harjoittaja tai joku muu hänen puolestaan siir-
tää tavaran: 

1) Suomessa suoritettavaa, hänelle myytä-
vää tavaraan kohdistuvaa työsuoritusta varten 
ja tavara palautetaan työn jälkeen hänelle sii-
hen jäsenvaltioon, josta tavara alun perin kul-
jetettiin; 

2) väliaikaisesti hänen myymäänsä palvelua 
varten; 

3) väliaikaisesti sellaista tarkoitusta varten, 
joka oikeuttaisi täysin tullittoman väliaikaisen 
maahantuontimenettelyn soveltamiseen, jos 
kyseessä olisi tuonti Yhteisön ulkopuolelta; 

 
4) 63 c §:ssä tarkoitettua myyntiä varten; tai 
 
5) 70, 72 a tai 72 d §:ssä tarkoitetun myyn-

nin toteuttamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 b § 
Tavaraa ei katsota hankitun 26 a §:n 

2 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos elin-
keinonharjoittaja tai joku muu hänen puoles-
taan siirtää tavaran: 

1) Suomessa suoritettavaa, hänelle myytä-
vää tavaran arviointia tai tavaraan kohdistu-
vaa työsuoritusta varten ja tavara palautetaan 
työn jälkeen hänelle siihen jäsenvaltioon, jos-
ta tavara alun perin kuljetettiin; 

2) väliaikaisesti hänen myymäänsä palve-
lua varten; 

3) väliaikaisesti sellaista tarkoitusta varten, 
joka oikeuttaisi täysin tullittoman väliaikai-
sen maahantuontimenettelyn soveltamiseen, 
jos kyseessä olisi tuonti Yhteisön ulkopuolel-
ta; 

4) 63 c §:ssä tarkoitettua myyntiä varten; 
tai 

5) 70, 72 a tai 72 d §:ssä tarkoitetun myyn-
nin toteuttamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
63 d § 

Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maakaa-
su-verkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta 
toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytys-
verkon kautta toimitettava lämpö- ja jäähdy-
tysenergia, joka myydään verovelvolliselle 
jälleenmyyjälle, on myyty Suomessa, jos ve-
rovelvollisella jälleenmyyjällä on täällä kiin-
teä toimipaikka, johon nämä tavarat luovute-
taan. Jos näitä tavaroita ei luovuteta Suomes-
sa tai muualla olevaan kiinteään toimipaik-
kaan, niiden myynti on tapahtunut Suomessa, 
jos verovelvollisen jälleenmyyjän kotipaikka 
on täällä. 

63 d § 
Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maa-

kaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon 
kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja 
jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- 
ja jäähdytysenergia, joka myydään verovel-
volliselle jälleenmyyjälle, on myyty Suomes-
sa, jos verovelvollisella jälleenmyyjällä on 
täällä kiinteä toimipaikka, johon nämä tava-
rat luovutetaan. Jos näitä tavaroita ei luovute-
ta Suomessa tai muualla olevaan kiinteään 
toimipaikkaan, niiden myynti on tapahtunut 
Suomessa, jos verovelvollisen jälleenmyyjän 
liiketoiminnan kotipaikka on täällä. 
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Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maakaa-
su-verkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta 
toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytys-
verkon kautta toimitettava lämpö- ja jäähdy-
tysenergia, jota ei myydä verovelvolliselle 
jälleenmyyjälle, on myyty Suomessa, jos os-
taja tosiasiallisesti kuluttaa ne täällä. Jos osta-
ja ei tosiasiallisesti kuluta näitä tavaroita tai 
osaa niistä, kuluttamattomat tavarat katsotaan 
kulutetuiksi Suomessa, jos ostajalla on täällä 
kiinteä toimipaikka, johon nämä tavarat luo-
vutetaan. Jos näitä tavaroita ei luovuteta 
Suomessa tai muualla olevaan kiinteään toi-
mipaikkaan, ostajan katsotaan kuluttaneen ta-
varat Suomessa, jos ostajan kotipaikka on 
täällä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maa-
kaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon 
kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja 
jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- 
ja jäähdytysenergia, jota ei myydä verovel-
volliselle jälleenmyyjälle, on myyty Suomes-
sa, jos ostaja tosiasiallisesti kuluttaa ne täällä. 
Jos ostaja ei tosiasiallisesti kuluta näitä tava-
roita tai osaa niistä, kuluttamattomat tavarat 
katsotaan kulutetuiksi Suomessa, jos ostajalla 
on täällä kiinteä toimipaikka, johon nämä ta-
varat luovutetaan. Jos näitä tavaroita ei luo-
vuteta Suomessa tai muualla olevaan kiinte-
ään toimipaikkaan, ostajan katsotaan kulutta-
neen tavarat Suomessa, jos ostajan liiketoi-
minnan kotipaikka on täällä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
63 g §  

Tavaran yhteisöhankinta katsotaan verote-
tun 63 f §:ssä tarkoitetulla tavalla tavaran kul-
jetuksen päättymisvaltiossa myös silloin, kun:  

 
1) ostajana on elinkeinonharjoittaja, jonka 

kotipaikka ei ole kuljetuksen päättymisvalti-
ossa eikä hänellä ole siellä kiinteää toimi-
paikkaa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

63 g § 
Tavaran yhteisöhankinta katsotaan verote-

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

1) ostajana on elinkeinonharjoittaja, jonka 
liiketoiminnan kotipaikka ei ole kuljetuksen 
päättymisvaltiossa eikä hänellä ole siellä 
kiinteää toimipaikkaa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

65 § 
Elinkeinonharjoittajalle, joka toimii tässä 

ominaisuudessaan, luovutettu palvelu on 
myyty Suomessa, jos se luovutetaan ostajan 
täällä sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan, 
ellei jäljempänä toisin säädetä. Jos tällaista 
palvelua ei luovuteta kiinteään toimipaikkaan, 
se on myyty Suomessa, jos ostajan kotipaikka 
on täällä. 

 

65 § 
Elinkeinonharjoittajalle, joka toimii tässä 

ominaisuudessaan, luovutettu palvelu on 
myyty Suomessa, jos se luovutetaan ostajan 
täällä sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan, 
ellei jäljempänä toisin säädetä. Jos tällaista 
palvelua ei luovuteta kiinteään toimipaik-
kaan, se on myyty Suomessa, jos ostajan lii-
ketoiminnan kotipaikka on täällä. 

 
 

66 §  
Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-

tettu palvelu on myyty Suomessa, jos se luo-
vutetaan täällä sijaitsevasta kiinteästä toimi-
paikasta, ellei jäljempänä toisin säädetä. Jos 
tällaista palvelua ei luovuteta kiinteästä toi-
mipaikasta, se on myyty Suomessa, jos myy-
jän kotipaikka on täällä. 

66 § 
Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-

tettu palvelu on myyty Suomessa, jos se luo-
vutetaan täällä sijaitsevasta kiinteästä toimi-
paikasta, ellei jäljempänä toisin säädetä. Jos 
tällaista palvelua ei luovuteta kiinteästä toi-
mipaikasta, se on myyty Suomessa, jos myy-
jän liiketoiminnan kotipaikka on täällä. 
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69 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-
tettu kuljetusvälineen muu kuin lyhytaikainen 
vuokrauspalvelu on myyty Suomessa, jos 
palvelu luovutetaan ostajan täällä olevaan py-
syvään toimipaikkaan tai, ellei palvelua luo-
vuteta pysyvään toimipaikkaan, ostajan koti-
paikka on täällä. 

Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-
tetun huvikäyttöön tarkoitetun vesialuksen 
muu kuin lyhytaikainen vuokrauspalvelu on 
myyty Suomessa, jos vesialus luovutetaan os-
tajan käyttöön täällä ja se luovutetaan myyjän 
täällä sijaitsevasta kotipaikasta tai kiinteästä 
toimipaikasta. 

Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-
tettua huvikäyttöön tarkoitetun vesialuksen 
muuta kuin lyhytaikaista vuokrauspalvelua ei 
ole myyty Suomessa, jos tällainen vesialus 
luovutetaan ostajan käyttöön toisessa valtios-
sa ja se luovutetaan myyjän tässä valtiossa si-
jaitsevasta kotipaikasta tai kiinteästä toimi-
paikasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

69 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-
tettu kuljetusvälineen muu kuin lyhytaikai-
nen vuokrauspalvelu on myyty Suomessa, jos 
ostaja on sijoittautunut tänne tai ostajan ko-
tipaikka tai vakinainen asuinpaikka on täällä. 

 
 
Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-

tetun huvikäyttöön tarkoitetun vesialuksen 
muu kuin lyhytaikainen vuokrauspalvelu on 
myyty Suomessa, jos vesialus luovutetaan 
ostajan käyttöön täällä ja se luovutetaan 
myyjän täällä sijaitsevasta liiketoiminnan ko-
tipaikasta tai kiinteästä toimipaikasta. 

Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-
tettua huvikäyttöön tarkoitetun vesialuksen 
muuta kuin lyhytaikaista vuokrauspalvelua ei 
ole myyty Suomessa, jos tällainen vesialus 
luovutetaan ostajan käyttöön toisessa valtios-
sa ja se luovutetaan myyjän tässä valtiossa si-
jaitsevasta liiketoiminnan kotipaikasta tai 
kiinteästä toimipaikasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
69 g §  

Elinkeinonharjoittajalle luovutettu 80 §:ssä 
tarkoitettu matkatoimistopalvelu on myyty 
Suomessa, jos se luovutetaan täällä sijaitse-
vasta kiinteästä toimipaikasta. Jos tällaista 
palvelua ei luovuteta kiinteästä toimipaikasta, 
on se myyty Suomessa, jos myyjän kotipaik-
ka on täällä. 

69 g § 
Elinkeinonharjoittajalle luovutettu 80 §:ssä 

tarkoitettu matkatoimistopalvelu on myyty 
Suomessa, jos se luovutetaan täällä sijaitse-
vasta kiinteästä toimipaikasta. Jos tällaista 
palvelua ei luovuteta kiinteästä toimipaikasta, 
on se myyty Suomessa, jos myyjän liiketoi-
minnan kotipaikka on täällä. 
 

 
69 h §  

Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-
tettua immateriaalipalvelua ei ole myyty 
Suomessa, jos palvelu luovutetaan ostajan 
Yhteisön ulkopuolella olevaan pysyvään toi-
mipaikkaan tai, ellei palvelua luovuteta pysy-
vään toimipaikkaan, ostajan kotipaikka on 
Yhteisön ulkopuolella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

69 h § 
Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-

tettua immateriaalipalvelua ei ole myyty 
Suomessa, jos palvelu luovutetaan ostajalle, 
joka on sijoittautunut Yhteisön ulkopuolelle 
tai jonka kotipaikka tai vakinainen asuin-
paikka on Yhteisön ulkopuolella. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

69 i §  
Mitä 69 h §:n 1 momentissa säädetään, so-

velletaan myös muulle kuin elinkeinonhar-
joittajalle luovutettuun radio- ja televisiolähe-

69 i § 
Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovu-

tettu radio- ja televisiolähetyspalvelu, säh-
köinen palvelu tai telepalvelu on myyty 



 HE 56/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

49 

tyspalveluun, sähköiseen palveluun sekä tele-
palveluun. 

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

1) myyjän kiinteä toimipaikka, josta palvelu 
luovutetaan, tai jollei palvelua luovuteta kiin-
teästä 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, 
ostajan kotipaikka on Suomessa. 
 

Suomessa silloin, kun palvelu luovutetaan 
ostajalle, joka on sijoittautunut Suomeen tai 
jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka 
on Suomessa. 
 

 
69 j § 

Sähköisillä palveluilla tarkoitetaan seuraa-
via sähköisesti suoritettavia palveluja: 

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

2) ohjelmistojen luovuttaminen ja niiden 
päivitys; 

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

 
4) musiikin, elokuvien ja pelien, myös uh-

ka- tai rahapelien, sekä poliittisten lähetysten 
ja tapahtumien ja kulttuuri-, taide-, urheilu-, 
tiede- tai viihdelähetysten ja –tapahtumien 
toimittaminen; 

5) etäopetuspalvelujen suorittaminen; 
6) 1—5 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 

kaltaiset palvelut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

69 j § 
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 lähetysten 
ja tapahtumien ja kulttuuri-, taide-, urheilu-, 
tiede- tai viihdelähetysten ja -tapahtumien 
tarjoaminen; 

5) etäopetuspalvelujen suorittaminen; 
6) 1—5 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 

kaltaiset palvelut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
70 b § 

Veroa ei suoriteta matkatavaroissa mukaan 
otettavien tavaroiden myynnistä matkustajal-
le, jonka kotipaikka ei ole Yhteisössä eikä 
Norjassa, jos hänen selvitetään, siten kuin 
valtioneuvoston asetuksella säädetään, vie-
neen tavarat käyttämättöminä Yhteisöstä 
myyntikuukautta seuraavien kolmen kuukau-
den kuluessa ja jos matkustajalta peritty vas-
tike on vähintään 40 euroa. 

 
Veroa ei suoriteta tavaran tai tavanmukai-

sesti kokonaisuuden muodostavan tavararyh-
män myynnistä henkilölle, jonka kotipaikka 

70 b § 
Veroa ei suoriteta matkatavaroissa mukaan 

otettavien tavaroiden myynnistä matkustajal-
le, jonka kotipaikka tai vakinainen asuin-
paikka ei ole Yhteisössä eikä Norjassa, jos 
hänen selvitetään, siten kuin valtioneuvoston 
asetuksella säädetään, vieneen tavarat käyt-
tämättöminä Yhteisöstä myyntikuukautta 
seuraavien kolmen kuukauden kuluessa ja jos 
matkustajalta peritty vastike on vähintään 
40 euroa. 

Veroa ei suoriteta tavaran tai tavanmukai-
sesti kokonaisuuden muodostavan tavara-
ryhmän myynnistä henkilölle, jonka koti-
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on Norjassa ja joka on välittömästi myyntiin 
liittyen vienyt tavarat matkatavarana Norjaan 
ja maksanut siellä arvonlisäveron maahan-
tuonnin yhteydessä. Edellytyksenä on lisäksi, 
että tavaran tai tavararyhmän myyntihinta il-
man veroa on vähintään 170 euroa. 

 
Veroa ei suoriteta matkatavaroissa mukaan 

otettavien tavaroiden myynnistä lentokentällä 
sijaitsevassa, tullikoodeksin 99 artiklassa tar-
koitetussa tullivarastossa tai 72 j §:ssä tarkoi-
tetussa varastossa yhteisön ulkopuolelle mat-
kustavalle. Henkilölle, jonka kotipaikka on 
Norjassa, saadaan verotta myydä kuitenkin 
vain alkoholijuomia, tupakkavalmisteita, suk-
laa- ja makeistuotteita, hajusteita, kosmeetti-
sia aineita ja toalettivalmisteita. 

paikka tai vakinainen asuinpaikka on Norjas-
sa ja joka on välittömästi myyntiin liittyen 
vienyt tavarat matkatavarana Norjaan ja 
maksanut siellä arvonlisäveron maahantuon-
nin yhteydessä. Edellytyksenä on lisäksi, että 
tavaran tai tavararyhmän myyntihinta ilman 
veroa on vähintään 170 euroa. 

Veroa ei suoriteta matkatavaroissa mukaan 
otettavien tavaroiden myynnistä lentokentällä 
sijaitsevassa, tullikoodeksin 99 artiklassa tar-
koitetussa tullivarastossa tai 72 j §:ssä tarkoi-
tetussa varastossa yhteisön ulkopuolelle mat-
kustavalle. Henkilölle, jonka kotipaikka tai 
vakinainen asuinpaikka on Norjassa, saadaan 
verotta myydä kuitenkin vain alkoholijuomia, 
tupakkavalmisteita, suklaa- ja makeistuottei-
ta, hajusteita, kosmeettisia aineita ja toaletti-
valmisteita. 

 
 

71 §  
Veroa ei suoriteta seuraavista myynneistä: 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) tavaraan kohdistuvan korjaustyön myynti 

takuu- tai muun vastaavan sitoumuksen nojal-
la sitoumuksen antaneelle ulkomaiselle elin-
keinonharjoittajalle, joka ei ole Suomessa ve-
rovelvollinen; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

71 §  
Veroa ei suoriteta seuraavista myynneistä: 

— — — — — — — — — — — — — —  
 (6 kohta kumotaan) 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
72 i § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 

myös muihin tavaroihin, jos tavarat on tarkoi-
tettu elinkeinonharjoittajalle 70 §:n 1 momen-
tin 7 kohdassa ja 2 momentissa tai 70 b §:n 
3 momentissa tarkoitettuja myyntejä varten 
taikka matkatavaroina mukaan otettavien ta-
varoiden myyntiä varten 70 b §:n 3 momen-
tissa tarkoitetussa paikassa toiseen jäsenvalti-
oon matkustavalle. 
 

72 i § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös muihin tavaroihin, jos tavarat on tar-
koitettu elinkeinonharjoittajalle 70 §:n 
1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua tavaran 
myyntiä ilma-aluksen varustamista varten, 
70 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa sekä 
2 momentissa tai 70 b §:n 3 momentissa tar-
koitettuja myyntejä varten taikka matkatava-
roina mukaan otettavien tavaroiden myyntiä 
varten 70 b §:n 3 momentissa tarkoitetussa 
paikassa toiseen jäsenvaltioon matkustavalle.  
 

 
89 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
Muun kuin elinkeinonharjoittajan ollessa 

maahantuojana tietovälineen ja sille tallenne-
tun atk-erikoisohjelman veron perusteena on 

89 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kun maahantuojana on muu kuin elinkei-
nonharjoittaja tai arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin merkitty oikeushenkilö, tietoväli-
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tietovälineen ja atk-erikoisohjelman yhteisar-
vo. 
 

neen ja sille tallennetun atk-erikoisohjelman 
veron perusteena on tietovälineen ja atk-
erikoisohjelman yhteisarvo. 

 
 

123 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sijoittautumisvaltiolla tarkoitetaan valtiota, 
jossa elinkeinonharjoittajalla on kotipaikka 
tai kiinteä toimipaikka, josta hän suorittaa lii-
ketoimia. 
 

123 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sijoittautumisvaltiolla tarkoitetaan valtiota, 
jossa elinkeinonharjoittajalla on liiketoimin-
nan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, josta 
hän suorittaa liiketoimia. 
 

 
131 § 

Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada pa-
lautuksena tavaran tai palvelun hankintaan si-
sältyvä vero, jos hankinta liittyy: 

1) toimintaan, josta ei suoriteta veroa 56 ja 
58 §:n, 59 §:n 4 kohdan, 70, 70 b, 71, 72, 
72 a–72 e tai 72 h §:n perusteella; 

2) edellä 41 §:ssä tarkoitetun rahoituspalve-
lun, 44 §:ssä tarkoitetun vakuutuspalvelun tai 
59 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen verottomien 
seteleiden ja kolikkojen myyntiin, jos ostaja-
na on elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole koti-
paikkaa tai kiinteää toimipaikkaa yhteisössä 
tai jos myynti liittyy välittömästi Yhteisön 
ulkopuolelle vietäväksi tarkoitettuihin tava-
roihin; 

3) toimintaan, josta ostaja on verovelvolli-
nen 8 a–8 c §:n perusteella; tai 

4) ulkomailla tapahtuvaan myyntiin, joka 
olisi aiheuttanut verovelvollisuuden tai oike-
uttanut 1–3 kohdassa tarkoitettuun palautuk-
seen, jos toimintaa olisi harjoitettu Suomessa. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

131 § 
Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada 

palautuksena tavaran tai palvelun hankintaan 
sisältyvä vero, jos hankinta liittyy: 

1) toimintaan, josta ei suoriteta veroa 56 ja 
58 §:n, 59 §:n 4 kohdan, 70, 70 b, 71, 72, 
72 a—72 e tai 72 h §:n perusteella; 

2) edellä 41 §:ssä tarkoitetun rahoituspalve-
lun, 44 §:ssä tarkoitetun vakuutuspalvelun tai 
59 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen verottomien 
seteleiden ja kolikkojen myyntiin, jos ostaja-
na on elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole liike-
toiminnan kotipaikkaa tai kiinteää toimipaik-
kaa yhteisössä tai jos myynti liittyy välittö-
mästi Yhteisön ulkopuolelle vietäväksi tar-
koitettuihin tavaroihin; 

3) toimintaan, josta ostaja on verovelvolli-
nen 8 a—8 c §:n perusteella; tai 

4) ulkomailla tapahtuvaan myyntiin, joka 
olisi aiheuttanut verovelvollisuuden tai oike-
uttanut 1—3 kohdassa tarkoitettuun palau-
tukseen, jos toimintaa olisi harjoitettu Suo-
messa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
12 a luku 

Sähköisiä palveluja koskeva erityisjärjes-
telmä 

 
 
 
 

133 d § 
Yhteisöön sijoittautumattomalla verovel-

vollisella on oikeus käyttää tässä luvussa tar-
koitettua erityisjärjestelmää, jos verovelvolli-

12 a luku 

Radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköi-
siä palveluja sekä telepalveluja koskevat 

erityisjärjestelmät 

Yhteisöön sijoittautumattomiin verovelvolli-
siin sovellettava erityisjärjestelmä 

133 d § 
Yhteisöön sijoittautumattomalla verovel-

vollisella on oikeus käyttää tässä pykälässä 
ja 133 e—133 j §:ssä tarkoitettua erityisjär-
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nen 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 verovelvol-
lisella tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, 
jolla ei ole Yhteisössä kotipaikkaa eikä kiin-
teää toimipaikkaa ja jota ei yhteisestä arvon-
lisäverojärjestelmästä annetun neuvoston di-
rektiivin 2006/112/EY, jäljempänä arvon-
lisäverodirektiivi, 214 artiklan nojalla muu-
ten kuin tämän erityisjärjestelmän johdosta 
vaadita rekisteröitymään verovelvolliseksi 
Yhteisössä. 

Erityisjärjestelmää sovelletaan kaikkiin jär-
jestelmää käyttävän verovelvollisen suoritta-
miin 1 momentissa tarkoitettuihin myynteihin. 
Sitä ei kuitenkaan sovelleta myynteihin ar-
vonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitylle 
oikeushenkilölle, joka ei ole elinkeinonhar-
joittaja.  

Erityisjärjestelmää soveltavan verovelvolli-
sen 1 momentissa tarkoitettuihin myynteihin 
oikeushenkilölle, joka ei ole elinkeinonhar-
joittaja ja jota ei ole merkitty arvonlisävero-
velvollisten rekisteriin, ei sovelleta 9 §:n 1 
momenttia. 

jestelmää, jos verovelvollinen myy radio- ja 
televisiolähetyspalvelun, sähköisen palvelun 
tai telepalvelun muulle kuin elinkeinonhar-
joittajalle, joka on sijoittautunut Yhteisöön 
tai jonka kotipaikka tai vakinainen asuin-
paikka on Yhteisössä. 

 

 
133 e § 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tunnistamisjäsenvaltiolla tarkoitetaan jä-

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

 
 
Kulutusjäsenvaltiolla tarkoitetaan jäsenval-

tiota, jossa sähköinen palvelu arvonlisävero-
direktiivin 58 artiklan mukaan suoritetaan. 

133 e § 
Yhteisöön sijoittautumattomalla verovel-

vollisella tarkoitetaan tätä lukua sovelletta-
essa elinkeinonharjoittajaa, jolla ei ole Yh-
teisössä liiketoiminnan kotipaikkaa eikä kiin-
teää toimipaikkaa ja jota ei arvonlisäverodi-
rektiivin 214 artiklan nojalla muuten kuin 
tämän erityisjärjestelmän johdosta vaadita 
rekisteröitymään verovelvolliseksi Yhteisös-
sä. 

Tunnistamisjäsenvaltiona pidetään 
133 d §:ssä tarkoitettua erityisjärjestelmää 
sovellettaessa jäsenvaltiota, johon Yhteisöön 
sijoittautumaton verovelvollinen ottaa yhteyt-
tä ilmoittaakseen 133 d §:ssä tarkoitetun toi-
minnan alkamisesta. 

Kulutusjäsenvaltiolla tarkoitetaan jäsenval-
tiota, jossa radio- ja televisiolähetyspalvelu, 
sähköinen palvelu tai telepalvelu arvon-
lisäverodirektiivin 58 artiklan mukaan suori-
tetaan. 
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133 f §  
Yhteisöön sijoittautumattoman verovelvol-

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

Aloittamisilmoituksella annettujen tietojen 
muutoksista samoin kuin toiminnan päättymi-
sestä tai muuttumisesta siten, ettei verovelvol-
linen enää ole oikeutettu käyttämään erityis-
järjestelmää, on ilmoitettava sähköisesti Ve-
rohallinnolle. 

Verohallinto 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 f § 
Yhteisöön sijoittautumattoman verovelvol-

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 tunnistamisrekiste-
riin ja hänelle annetaan yksilökohtainen tun-
nistamisnumero. Verohallinto ilmoittaa asi-
anomaiselle tunnistamisnumeron sähköisesti. 

 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu verovelvol-

linen poistetaan tunnistamisrekisteristä, jos: 
1) hän ilmoittaa, ettei enää suorita sähköisiä 

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 johdos-
ta rekisteröity asianomaisen jäsenvaltion tun-
nistamisrekisteriin. 

Verohallinto ilmoittaa 1 momentissa tarkoi-
tetulle verovelvolliselle sähköisesti tässä py-
kälässä tarkoitetusta rekisteröinnistä ja rekis-

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

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

Verovelvollinen poistetaan tunnistamisre-
kisteristä, jos: 

1) hän ilmoittaa, ettei enää suorita radio- ja 
televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja 
tai telepalveluja; 

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. 
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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 Verohallinnolle. 
 

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 koko-
naismäärä ja sovellettava verokanta; 

 
 
3) edellä 2 kohdassa tarkoitettujen suoritet-

tavien verojen yhteismäärä. 
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 myyn-
ti on tapahtunut muina valuuttoina, veroil-
moituksessa on käytettävä verokauden viimei-
sen päivän vaihtokurssia. Muuntamisessa on 
käytettävä Euroopan keskuspankin kyseiselle 
päivälle julkaisemia vaihtokursseja tai, jos 
kursseja ei ole julkaistu kyseisenä päivänä, 
seuraavan julkaisupäivän vaihtokursseja. 

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

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

133 h § 
Yhteisöön sijoittautumattoman verovelvol-

lisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, 
on annettava sähköisesti veroilmoitus kulta-
kin verokaudelta riippumatta siitä, onko ra-
dio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä 
palveluja tai telepalveluja myyty verokauden 
aikana. Ilmoitus annetaan Verohallinnolle. 

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

varten, jossa veroa on suoritettava, verokau-
den aikana myytyjen radio- ja televisiolähe-
tyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja tele-
palvelujen kokonaisarvo ilman veron osuutta, 
vastaava veron kokonaismäärä kunkin vero-
kannan osalta ja sovellettava verokanta; 

3) 2 kohdassa tarkoitettujen suoritettavien 
verojen yhteismäärä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun verovel-
vollisen verokausi on neljänneskalenterivuo-
si. Veroilmoitus on annettava viimeistään ve-
rokautta seuraavan kalenterikuukauden 
20 päivänä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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

verovelvollisen on maksettava verokaudelta 
tilitettävänä verona 133 h §:n 2 momentin 
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3 kohdassa tarkoitettu suoritettavien verojen 
yhteismäärä viimeistään verokautta seuraavan 
kalenterikuukauden 20 päivänä. Maksun yh-
teydessä on viitattava asianomaiseen veroil-
moitukseen. Vero maksetaan Verohallinnon 
määräämälle euromääräiselle pankkitilille.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 kohdassa tarkoitettu suoritettavien verojen 
yhteismäärä viimeistään verokautta seuraa-
van kalenterikuukauden 20 päivänä. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 

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 Verohallinnon käytet-
täviksi sähköisesti, jos Suomi on tunnistamis-
jäsenvaltio tai kulutusjäsenvaltio. Verohallin-
to määrää tarkemmin sähköisten tietojen an-
totavasta. 

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

Muualle Yhteisöön kuin kulutusjäsenvaltioon 
sijoittautuneisiin verovelvollisiin sovellettava 

erityisjärjestelmä 

133 k §  
Kulutusjäsenvaltioon sijoittautumattomalla 

verovelvollisella on oikeus käyttää tässä py-
kälässä ja 133 l—133 q §:ssä tarkoitettua 
erityisjärjestelmää, jos verovelvollinen myy 
radio- ja televisiolähetyspalvelun, sähköisen 
palvelun tai telepalvelun muulle kuin elinkei-
nonharjoittajalle, joka on sijoittautunut kulu-
tusjäsenvaltioon tai jonka kotipaikka tai va-
kinainen asuinpaikka on kulutusjäsenvaltios-
sa. 
 

 
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 l § 
Kulutusjäsenvaltioon sijoittautumattomal-

la verovelvollisella tarkoitetaan elinkeinon-
harjoittajaa, jolla on liiketoiminnan kotipaik-
ka tai kiinteä toimipaikka Yhteisössä, mutta 
jolla ei ole liiketoiminnan kotipaikkaa tai 
kiinteää toimipaikkaa kulutusjäsenvaltiossa. 

Tunnistamisjäsenvaltiona pidetään 
133 k §:ssä tarkoitettua erityisjärjestelmää 
sovellettaessa jäsenvaltiota, jossa verovelvol-
lisella on liiketoiminnan kotipaikka tai, jos 
hänen liiketoimintansa kotipaikka ei ole Yh-
teisössä, jäsenvaltiota, jossa hänellä on kiin-
teä toimipaikka. 

Verovelvollisen, jonka liiketoiminnan koti-
paikka ei ole Yhteisössä mutta jolla on useita 
kiinteitä toimipaikkoja Yhteisössä, tunnista-
misjäsenvaltio on jäsenvaltio, jossa sijaitsee 
se kiinteä toimipaikka, jonka osalta verovel-
vollinen ilmoittaa käyttävänsä erityisjärjes-
telmää. Verovelvollinen on velvollinen nou-
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dattamaan tätä päätöstään kyseisen kalente-
rivuoden sekä kahden sitä seuraavan kalen-
terivuoden ajan. 

Kulutusjäsenvaltiolla tarkoitetaan jäsen-
valtiota, jossa radio- ja televisiolähetyspalve-
lu, sähköinen palvelu tai telepalvelu arvon-
lisäverodirektiivin 58 artiklan mukaan suori-
tetaan. 

 
133 m § 

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolli-
seen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, 
ei sovelleta, mitä 13 luvussa säädetään ajalli-
sesta kohdistamisesta siltä osin kuin kysymys 
on toiseen jäsenvaltioon tilitettävästä verosta. 

133 m § 
Kulutusjäsenvaltioon sijoittautumattoman 

verovelvollisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio 
on Suomi, on tehtävä sähköisesti ilmoitus 
133 k §:ssä tarkoitetun toiminnan aloittami-
sesta Verohallinnolle. 

Kulutusjäsenvaltioon sijoittautumattoman 
verovelvollisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio 
on muu jäsenvaltio kuin Suomi ja jonka on 
suoritettava veroa Suomeen, on noudatettava 
tunnistamisjäsenvaltiossa sovellettavia vas-
taavia määräyksiä. 
 

 
133 n §  

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolli-
seen ei sovelleta, mitä 147 §:n 1 momentissa 
säädetään veron maksamisesta. 

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-
linen ei voi tehdä 78 §:ssä tarkoitettuja vä-
hennyksiä täysimääräisinä verokaudelta 
Suomeen tilitettävää veroa laskettaessa, vä-
hentämättä jäänyt määrä kohdistetaan seuraa-
ville verokausille. Verohallinto palauttaa ha-
kemuksen tai muun saadun selvityksen perus-
teella tilikauden päätyttyä tilikaudelta vähen-
tämättä jääneen veron. Jos verovelvollinen on 
saanut tilikauden päätyttyä vähentämättä jää-
neen veron palautuksena, sitä ei saa vähentää 
seuraavilla tilikausilla. 

133 n § 
Edellä 133 m §:n 1 momentissa tarkoitettu 

verovelvollinen merkitään erityisjärjestelmän 
piiriin kuuluvien myyntien osalta 172 §:ssä 
tarkoitettuun arvonlisäverovelvollisten rekis-
teriin. Yksilökohtaisena tunnistamisnumero-
na käytetään tunnistetta, joka verovelvollisel-
le on aikaisemmin annettu verovelvollisuu-
teen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu verovelvol-
linen suljetaan erityisjärjestelmän ulkopuo-
lelle, jos: 

1) hän ilmoittaa, ettei enää suorita radio- 
ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palve-
luja tai telepalveluja; 

2) voidaan muuten olettaa hänen erityisjär-
jestelmän piiriin kuuluvan toimintansa päät-
tyneen; 

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

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

Kulutusjäsenvaltioon sijoittautumaton ve-
rovelvollinen, jonka tunnistamisjäsenvaltio 
on muu jäsenvaltio kuin Suomi, merkitään 
133 g §:n 1 momentissa tarkoitettuun tunnis-
tamisrekisteriin Suomessa tapahtuneista eri-
tyisjärjestelmän piiriin kuuluvista myynneis-
tä. Yksilökohtaisena tunnistamisnumerona 
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käytetään tunnistamisvaltion verovelvollisel-
le antamaa arvonlisäverotunnistetta. 

 
 

133 o § 
Erityisjärjestelmää käyttävää verovelvollis-

ta koskevat asiat käsitellään Verohallinnossa. 
 
 

133 o § 
Kulutusjäsenvaltioon sijoittautumattoman 

verovelvollisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio 
on Suomi, on annettava sähköisesti veroil-
moitus kultakin verokaudelta riippumatta sii-
tä, onko radio- ja televisiolähetyspalveluja, 
sähköisiä palveluja tai telepalveluja myyty 
verokauden aikana. Ilmoitus annetaan Vero-
hallinnolle. 

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

varten, jossa veroa on suoritettava, verokau-
den aikana myytyjen radio- ja televisiolähe-
tyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja tele-
palvelujen kokonaisarvo ilman veron osuutta, 
vastaava veron kokonaismäärä kunkin vero-
kannan osalta ja sovellettava verokanta; 

3) 2 kohdassa tarkoitettujen suoritettavien 
verojen yhteismäärä. 

Jos verovelvollisella on Suomessa olevan 
kiinteän toimipaikan lisäksi muualla Yhtei-
sössä yksi tai useampi kiinteä toimipaikka, 
josta palvelut luovutetaan, veroilmoituksessa 
on lisäksi ilmoitettava kulutusjäsenvaltioit-
tain jaoteltuna erityisjärjestelmän piiriin 
kuuluvien palvelujen kokonaisarvo kunkin 
sellaisen jäsenvaltion osalta, jossa verovel-
vollisella on kiinteä toimipaikka, sekä kysei-
sen kiinteän toimipaikan tunnistamisnumero. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun verovel-
vollisen verokausi on neljänneskalenterivuo-
si. Veroilmoitus on annettava viimeistään ve-
rokautta seuraavan kalenterikuukauden 
20 päivänä. 

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on muu jä-
senvaltio kuin Suomi, on Suomeen suoritetta-
van veron osalta noudatettava tunnistamis-
jäsenvaltiossa sovellettavia vastaavia mää-
räyksiä. 

 
 

133 p §  
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolli-

seen ei sovelleta, mitä 161, 162 ja 162 a §:ssä 
sekä 164 §:n 1 momentissa säädetään ilmoit-
tamisvelvollisuudesta ja verokaudesta. 

133 p § 
Edellä 133 o §:n 1 momentissa tarkoitetun 

verovelvollisen on maksettava verokaudelta 
tilitettävänä verona 133 o §:n 2 momentin 
3 kohdassa tarkoitettu suoritettavien verojen 
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Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen veroilmoitukseen sovelletaan, mitä 164 
§:n 3 momentissa sekä 165 §:ssä säädetään 
yhteenvetoilmoituksesta. 
 
 

yhteismäärä viimeistään verokautta seuraa-
van kalenterikuukauden 20 päivänä. 

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on muu jä-
senvaltio kuin Suomi, on Suomeen suoritetta-
van veron osalta noudatettava vastaavia tun-
nistamisjäsenvaltiossa sovellettavia määrä-
yksiä. 

 
 

133 q § 
Erityisjärjestelmää käyttävää verovelvollis-

ta ei merkitä 172 §:ssä tarkoitettuun arvon-
lisäverovelvollisten rekisteriin. 

 
 
 
 
 
 
 
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolli-

seen ei sovelleta, mitä 175 §:n 1 momentissa 
säädetään rekisteröintiä koskevien toimenpi-
teiden ilmoittamisesta asianosaiselle. 

133 q § 
Erityisjärjestelmää käyttävä verovelvolli-

nen, jolla ei ole liiketoiminnan kotipaikkaa 
tai kiinteää toimipaikkaa Suomessa, ei saa 
tehdä 10 luvussa tarkoitettua vähennystä eri-
tyisjärjestelmän piiriin kuuluvaan verolliseen 
toimintaan liittyvistä hankinnoista, jollei 
2 momentissa toisin säädetä. Sen sijaan ve-
rovelvollisella on, sen estämättä, mitä 
122 §:n 1 momentissa säädetään, oikeus 
saada 122 §:ssä tarkoitettu palautus. 

Jos verovelvollinen harjoittaa Suomessa 
myös erityisjärjestelmän piiriin kuulumatonta 
toimintaa, josta hän on velvollinen rekiste-
röitymään arvonlisäverovelvolliseksi, hän 
saa tehdä erityisjärjestelmän piiriin kuulu-
vaan, verolliseen toimintaansa liittyvistä 
hankinnoista 10 luvussa tarkoitetun vähen-
nyksen 162 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa. 

Oikeus palautukseen ja 2 momentissa tar-
koitettuun vähennykseen koskee vain veroa, 
joka olisi voitu 10 luvun säännösten nojalla 
vähentää, jos verovelvollinen olisi ollut toi-
minnastaan verovelvollinen lain yleisten 
sääntöjen mukaan. 

 
 

133 r §  
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolli-

seen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, 
ei sovelleta, mitä 19 luvussa säädetään veron 
määräämisestä siltä osin kuin kysymys on toi-
seen jäsenvaltioon suoritettavasta verosta. 

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

133 s §  
Verohallinto antaa erityisjärjestelmää käyt-

tävälle verovelvolliselle ilmoituksen tämän 
ilmoittamasta Suomeen maksettavasta mak-
samatta olevasta verosta. 

(kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(kumotaan) 
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Edellä 1 momentissa tarkoitettuun veroon 
sovelletaan, mitä verotililain 24 §:n 1 mo-
mentissa säädetään kausiveroilmoitukseen 
perustuvasta velvoitteesta. 

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-
linen maksaa verokaudelta Suomeen tilitettä-
vää veroa ilman veron maksettavaksi mää-
räämistä 133 i §:n 1 momentissa säädetyn 
määräajan jälkeen, hänen on veron maksami-
sen yhteydessä maksettava oma-aloitteisesti 
veronlisäystä. Jos veroa ei ole maksettu ilman 
veron maksettavaksi määräämistä tai jos ve-
rovelvollinen ei ole oma-aloitteisesti maksa-
nut verolle veronlisäystä, verolle määrätään 
veronlisäystä. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu veronlisäys 
lasketaan siten kuin veronlisäyksestä ja viive-
korosta annetussa laissa (1556/1995) sääde-
tään. 

Kun erityisjärjestelmää käyttävälle verovel-
volliselle määrätään veronlisäystä, sovelle-
taan, mitä 184 ja 185 §:ssä säädetään veron 
määräämisestä. 
 

133 t §  
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolli-

seen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, 
ei sovelleta, mitä 20 luvussa säädetään ohja-
uksesta ja ennakkoratkaisusta siltä osin kuin 
kysymys on toiseen jäsenvaltioon suoritetta-
vasta verosta. 
 

133 u §  
Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-

linen on ilmoittanut verokaudelta Suomeen ti-
litettävän veron liian suurena, liikaa maksettu 
vero maksetaan hänelle hakemuksen tai muun 
saadun selvityksen perusteella. Vero voidaan 
palauttaa viimeistään kolmantena kalenteri-
vuotena sen kalenterivuoden päättymisestä, 
jolta verovelvollinen on ilmoittanut liikaa ve-
roa, tai verovelvollisen viimeistään tuolloin 
tekemän vaatimuksen perusteella myöhem-
minkin. 

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen osalta tilikautena pidetään 133 n, 133 v, 
179, 192, 193 ja 204 §:ää sovellettaessa sitä 
kalenterivuotta, johon kuuluvasta verokau-
desta on kyse. Lain 192 ja 193 §:ää sovellet-
taessa oikaisu ja valitus voidaan tehdä jo ka-
lenterivuoden kuluessa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
(kumotaan) 
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133 v §  
Erityisjärjestelmää käyttävälle verovelvolli-

selle takaisin maksettava vero on maksettava 
viivytyksettä. 

Takaisin maksettavalle verolle maksetaan 
veronkantolain (609/2005) 22 §:ssä säädetty 
korko. Korko lasketaan veron maksupäivästä. 
Korko tämän lain 133 n §:n 2 momentissa 
tarkoitetulle verolle lasketaan tilikautta seu-
raavan toisen kalenterikuukauden lopusta. 
 

133 x §  
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolli-

seen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, 
ei sovelleta, mitä 209 a §:ssä säädetään las-
kunantovelvollisuudesta siltä osin kuin kysy-
mys on toiseen jäsenvaltioon tilitettävästä ve-
rosta. 
 

133 y §  
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. 

(kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
(kumotaan) 
 

 
 
 

134 § 
Myynnistä ja tavaran yhteisöhankinnasta 

suoritettava vero, vähennettävä vero ja ilmoi-
tettavat liiketapahtumat kohdistetaan veron ti-
littämistä ja liiketapahtumien ilmoittamista 
varten kalenterikuukaudelle sen mukaan kuin 
tässä luvussa säädetään. 
 

Yhteisiä menettelysäännöksiä 

134 § 
Erityisjärjestelmää sovelletaan kaikkiin 

järjestelmää käyttävän verovelvollisen suo-
rittamiin 133 d tai 133 k §:ssä tarkoitettuihin 
myynteihin. Sitä ei kuitenkaan sovelleta 
myynteihin arvonlisäverovelvollisten rekiste-
riin merkitylle oikeushenkilölle, joka ei ole 
elinkeinonharjoittaja. 

Erityisjärjestelmää soveltavan verovelvol-
lisen 133 d tai 133 k §:ssä tarkoitettuihin 
myynteihin oikeushenkilölle, joka ei ole elin-
keinonharjoittaja ja jota ei ole merkitty ar-
vonlisäverovelvollisten rekisteriin, ei sovelle-
ta 9 §:n 1 momenttia. 

 
 
 134 a § 

Aloittamisilmoituksella annettujen tietojen 
muutoksista samoin kuin toiminnan päätty-
misestä tai muuttumisesta siten, ettei vero-
velvollinen enää ole oikeutettu käyttämään 
erityisjärjestelmää, on ilmoitettava sähköi-
sesti Verohallinnolle. 
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Verohallinto määrää tarkemmin toiminnan 
aloittamista koskevassa ilmoituksessa annet-
tavista tiedoista sekä aloittamisilmoituksen ja 
1 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten anto-
tavasta. 

 
 134 b § 

Verohallinto ilmoittaa 133 g §:n 1 momen-
tissa ja 133 n §:n 1 momentissa tarkoitetulle 
verovelvolliselle sähköisesti rekisteröinnistä 
ja rekisteristä poistamisesta sekä siitä, ettei 
asianomaista ole ilmoituksesta poiketen mer-
kitty rekisteriin tai poistettu rekisteristä. 

 
 
 134 c § 

Veroilmoitus on tehtävä euroina. Jos myyn-
ti on tapahtunut muuna valuuttana, veroil-
moituksessa on käytettävä verokauden vii-
meisen päivän vaihtokurssia. Muuntamisessa 
on käytettävä Euroopan keskuspankin kysei-
selle päivälle julkaisemia vaihtokursseja tai, 
jos kursseja ei ole julkaistu kyseisenä päivä-
nä, seuraavan julkaisupäivän vaihtokursseja. 

Verohallinto määrää tarkemmin 133 h ja 
133 o §:ssä tarkoitetun veroilmoituksen anto-
tavasta. 
 

 
 134 d § 

Verokaudelta tilitettävän veron maksun yh-
teydessä on viitattava asianomaiseen veroil-
moitukseen. Vero maksetaan Verohallinnon 
määräämälle euromääräiselle pankkitilille. 

 
 
 134 e § 

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen on pidettävä erityisjärjestelmän piiriin 
kuuluvista liiketoimista riittävän yksityiskoh-
taista kirjanpitoa, jotta kulutusjäsenvaltio voi 
määrittää 133 h ja 133 o §:ssä tarkoitetun 
veroilmoituksen oikeellisuuden.  

Tiedot on pyydettäessä saatettava Verohal-
linnon käytettäviksi sähköisesti, jos Suomi on 
tunnistamisjäsenvaltio tai kulutusjäsenvaltio. 
Verohallinto määrää tarkemmin sähköisten 
tietojen antotavasta. 

Tiedot on säilytettävä kymmenen vuotta sen 
kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana 
liiketoimi suoritettiin. 
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 134 f § 
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 kysymys 
on Suomeen suoritettavasta verosta. 

 
 
 134 g § 

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. 

 
 
 134 h § 

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen erityisjärjestelmän piiriin kuuluviin liike-
toimiin ei sovelleta, mitä 147 §:n 1 momen-
tissa säädetään veron maksamisesta. 

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-
linen ei voi tehdä 78 §:ssä tarkoitettuja vä-
hennyksiä täysimääräisinä verokaudelta 
Suomeen tilitettävää veroa laskettaessa, vä-
hentämättä jäänyt määrä palautetaan vero-
velvolliselle. 

 
 
 134 i § 

Erityisjärjestelmää käyttävää verovelvollis-
ta koskevat asiat käsitellään Verohallinnos-
sa. 

 
 
 134 j § 

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-
liseen ei sovelleta, mitä 161, 162 ja 
162 a §:ssä sekä 164 §:n 1 momentissa sää-
detään ilmoittamisvelvollisuudesta ja vero-
kaudesta. 

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen veroilmoitukseen sovelletaan, mitä 
164 §:n 3 momentissa sekä 165 §:ssä sääde-
tään yhteenvetoilmoituksesta. 
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 134 k § 
Erityisjärjestelmää käyttävää Yhteisöön si-

joittautumatonta verovelvollista ei merkitä 
172 §:ssä tarkoitettuun arvonlisäverovelvol-
listen rekisteriin. 

Erityisjärjestelmää käyttävää kulutusjäsen-
valtioon sijoittautumatonta verovelvollista, 
jonka tunnistamisjäsenvaltio on muu kuin 
Suomi, ei merkitä 172 §:ssä tarkoitettuun ar-
vonlisäverovelvollisten rekisteriin erityisjär-
jestelmän piiriin kuuluvista liiketoimista. 

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun ve-
rovelvolliseen ei sovelleta, mitä 175 §:n 
1 momentissa säädetään rekisteröintiä kos-
kevien toimenpiteiden ilmoittamisesta asian-
osaiselle. 

 
 
 134 l § 

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-
liseen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suo-
mi, ei sovelleta, mitä 19 luvussa säädetään 
veron määräämisestä siltä osin kuin kysymys 
on erityisjärjestelmän piiriin kuuluvista liike-
toimista toiseen jäsenvaltioon suoritettavasta 
verosta. 

 
 134 m § 

Verohallinto antaa erityisjärjestelmää 
käyttävälle verovelvolliselle ilmoituksen tä-
män ilmoittamasta Suomeen maksettavasta 
maksamatta olevasta verosta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun veroon 
sovelletaan, mitä verotililain 23 §:ssä ja 
24 §:n 1 momentissa säädetään kausiveroil-
moitukseen perustuvasta velvoitteesta. 

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-
linen maksaa verokaudelta Suomeen tilitettä-
vää veroa ilman veron maksettavaksi mää-
räämistä 133 i §:n 1 momentissa tai 
133 p §:n 1 momentissa säädetyn määräajan 
jälkeen, hänen on veron maksamisen yhtey-
dessä maksettava oma-aloitteisesti veronlisä-
ystä. Jos veroa ei ole maksettu ilman veron 
maksettavaksi määräämistä tai jos verovel-
vollinen ei ole oma-aloitteisesti maksanut ve-
rolle veronlisäystä, verolle määrätään veron-
lisäystä. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu veronlisä-
ys lasketaan siten kuin veronlisäyksestä ja 
viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) 
säädetään. 
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Kun erityisjärjestelmää käyttävälle vero-
velvolliselle määrätään veronlisäystä, sovel-
letaan, mitä 184 ja 185 §:ssä säädetään ve-
ron määräämisestä. 

 
 134 n § 

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. 

 
 134 o § 

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-
linen on ilmoittanut erityisjärjestelmän pii-
riin kuuluvista liiketoimista verokaudelta 
Suomeen tilitettävän veron liian suurena, lii-
kaa maksettu vero maksetaan hänelle hake-
muksen tai muun saadun selvityksen perus-
teella. Vero voidaan palauttaa viimeistään 
kolmantena kalenterivuotena sen kalenteri-
vuoden päättymisestä, jolta verovelvollinen 
on ilmoittanut liikaa veroa, tai verovelvolli-
sen viimeistään tuolloin tekemän vaatimuk-
sen perusteella myöhemminkin. 

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen tilikautena pidetään 179, 192, 193 ja 
204 §:ää sovellettaessa sitä kalenterivuotta, 
johon kuuluvasta verokaudesta on kyse. Lain 
192 ja 193 §:ää sovellettaessa oikaisu ja va-
litus voidaan tehdä jo kalenterivuoden kulu-
essa. 

 
 
 134 p § 

Erityisjärjestelmää käyttävälle verovelvol-
liselle takaisin maksettava vero on maksetta-
va viivytyksettä. 

Takaisin maksettavalle verolle maksetaan 
veronkantolain (609/2005) 22 §:ssä säädetty 
korko. Korko lasketaan veron maksupäiväs-
tä. 

 
 134 q § 

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-
liseen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suo-
mi, ei sovelleta, mitä 209 b §:ssä säädetään 
laskunantovelvollisuudesta siltä osin kuin ky-
symys on toiseen jäsenvaltioon tilitettävästä 
verosta. 
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 134 r § 
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen sovelletaan, mitä 218 §:n 3 momentis-
sa säädetään arvonlisäverorikkomuksesta, 
jos hän jättää asianmukaisesti täyttämättä 
viranomaisen kehotuksesta huolimatta 133 f, 
133 h, 133 m, 133 o, 134 a tai 134 e §:ssä 
säädetyn velvollisuuden. 

 
II OSA 

13 LUKU 

Ajallinen kohdistaminen 

135 § 
Myynnistä suoritettava vero kohdistetaan 

sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana veron 
suorittamisvelvollisuus on 15 ja 16 §:n mu-
kaan syntynyt. 

 
 

II OSA 

13 LUKU 

Ajallinen kohdistaminen 

135 § 
Myynnistä ja tavaran yhteisöhankinnasta 

suoritettava vero, vähennettävä vero ja il-
moitettavat liiketapahtumat kohdistetaan ve-
ron tilittämistä ja liiketapahtumien ilmoitta-
mista varten kalenterikuukaudelle sen mu-
kaan kuin tässä luvussa säädetään. 

 
 
 135 a § 

Myynnistä suoritettava vero kohdistetaan 
sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ve-
ron suorittamisvelvollisuus on 15 ja 16 §:n 
mukaan syntynyt. 

 
136 § 

Tilikauden aikana tilikaudelle 135 §:n mu-
kaan kuuluva vero saadaan 15 §:n 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa koh-
distaa sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana 
ostajaa on toimitetusta tavarasta tai suorite-
tusta palvelusta veloitettu. Jos veloitusta ei 
käytetä, vero saadaan kohdistaa sille kalente-
rikuukaudelle, jonka aikana myyntihinta tai 
sen osa on kertynyt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

136 § 
Tilikauden aikana tilikaudelle kuuluva vero 

saadaan 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetuissa tilanteissa kohdistaa sille kalente-
rikuukaudelle, jonka aikana ostajaa on toimi-
tetusta tavarasta tai suoritetusta palvelusta 
veloitettu. Jos veloitusta ei käytetä, vero saa-
daan kohdistaa sille kalenterikuukaudelle, 
jonka aikana myyntihinta tai sen osa on ker-
tynyt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
150 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhteisöön sijoittautumattomalla elinkei-

nonharjoittajalla tarkoitetaan elinkeinonhar-
joittajaa, jolla ei ole Yhteisön alueella koti-
paikkaa tai kiinteää toimipaikkaa, josta hän 
suorittaa liiketoimia. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

150 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhteisöön sijoittautumattomalla elinkei-
nonharjoittajalla tarkoitetaan tätä lukua so-
vellettaessa elinkeinonharjoittajaa, jolla ei 
ole Yhteisön alueella liiketoiminnan koti-
paikkaa tai kiinteää toimipaikkaa, josta hän 
suorittaa liiketoimia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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156 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneella elin-
keinonharjoittajalla tarkoitetaan elinkeinon-
harjoittajaa, jolla on muussa jäsenvaltiossa 
kuin Suomessa kotipaikka tai kiinteä toimi-
paikka, josta hän suorittaa liiketoimia. 
 

156 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneella 
elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan elinkei-
nonharjoittajaa, jolla on muussa jäsenvaltios-
sa kuin Suomessa liiketoiminnan kotipaikka 
tai kiinteä toimipaikka, josta hän suorittaa 
liiketoimia. 
 

 
173 a § 

Jos ulkomaalaisella ei ole kotipaikkaa eikä 
kiinteää toimipaikkaa toisessa jäsenvaltiossa 
eikä valtiossa, jonka kanssa Suomella on sel-
lainen viranomaisten keskinäistä avunantoa 
koskeva oikeudellinen järjestely, joka vastaa 
soveltamisalaltaan keskinäisestä avunannosta 
veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin 
liittyvien saatavien perinnässä annettua neu-
voston direktiiviä 2010/24/EU sekä hallinnol-
lisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta ar-
vonlisäverotuksen alalla annettua neuvoston 
asetusta (EU) N:o 904/2010, 12 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun hakemuksen hyväksymi-
sen edellytyksenä on sellaisen Verohallinnon 
hyväksymän edustajan nimeäminen, jolla on 
Suomessa kotipaikka. Verohallinto voi lisäksi 
vaatia asetettavaksi vakuuden veron suoritta-
misesta. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

173 a § 
Jos ulkomaalaisella ei ole liiketoiminnan 

kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa toi-
sessa jäsenvaltiossa eikä valtiossa, jonka 
kanssa Suomella on sellainen viranomaisten 
keskinäistä avunantoa koskeva oikeudellinen 
järjestely, joka vastaa soveltamisalaltaan 
keskinäisestä avunannosta veroihin, maksui-
hin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saata-
vien perinnässä annettua neuvoston direktii-
viä 2010/24/EU sekä hallinnollisesta yhteis-
työstä ja petosten torjunnasta arvonlisävero-
tuksen alalla annettua neuvoston asetusta 
(EU) N:o 904/2010, 12 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun hakemuksen hyväksymisen edel-
lytyksenä on sellaisen Verohallinnon hyväk-
symän edustajan nimeäminen, jolla on Suo-
messa liiketoiminnan kotipaikka. Verohallin-
to voi lisäksi vaatia asetettavaksi vakuuden 
veron suorittamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
188 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun veroon 

sovelletaan, mitä verotililain 24 §:n 1 mo-
mentissa säädetään kausiveroilmoitukseen pe-
rustuvasta velvoitteesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

188 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun veroon 
sovelletaan, mitä verotililain 23 §:ssä ja 
24 §:n 1 momentissa säädetään kausiveroil-
moitukseen perustuvasta velvoitteesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
209 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Laskutukseen sovelletaan 209 b—

209 g §:ää myös 3 momentissa tarkoitetuissa 
tilanteissa, jos myyjä luovuttaa tavarat tai 
suorittaa palvelut Suomessa sijaitsevasta kiin-
teästä toimipaikasta tai kun luovutus tai suori-
tus ei tapahdu mistään kiinteästä toimipaikas-
ta, jos myyjän kotipaikka on Suomessa. 

 

209 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Laskutukseen sovelletaan 209 b—
209 g §:ää myös 3 momentissa tarkoitetuissa 
tilanteissa, jos myyjä luovuttaa tavarat tai 
suorittaa palvelut Suomessa sijaitsevasta 
kiinteästä toimipaikasta tai kun luovutus tai 
suoritus ei tapahdu mistään kiinteästä toimi-
paikasta, jos myyjän liiketoiminnan kotipaik-
ka on Suomessa. 
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— — — — — — — — — — — — — —  
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, 209 b–209 g §:ää ei sovelleta toiseen jä-
senvaltioon sijoittautuneen myyjän Suomessa 
suorittamaan myyntiin, josta ostaja on 2 a tai 
9 §:n nojalla verovelvollinen ja josta myyjä 
laatii laskun. Myyjä on sijoittautunut toiseen 
jäsenvaltioon, jos hän luovuttaa tavarat tai 
suorittaa palvelut toisessa jäsenvaltiossa si-
jaitsevasta kiinteästä toimipaikasta tai kun 
luovutus tai suoritus ei tapahdu mistään kiin-
teästä toimipaikasta, jos myyjän kotipaikka 
on toisessa jäsenvaltiossa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, 209 b—209 g §:ää ei sovelleta toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen myyjän Suo-
messa suorittamaan myyntiin, josta ostaja on 
2 a tai 9 §:n nojalla verovelvollinen ja josta 
myyjä laatii laskun. Myyjä on sijoittautunut 
toiseen jäsenvaltioon, jos hän luovuttaa tava-
rat tai suorittaa palvelut toisessa jäsenvaltios-
sa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta tai 
kun luovutus tai suoritus ei tapahdu mistään 
kiinteästä toimipaikasta, jos myyjän liiketoi-
minnan kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Tätä lakia sovelletaan, kun veron suoritta-

misvelvollisuus syntyy lain tultua voimaan. 
——— 
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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 annetun lain (1266/1996) 6 a §:n 1 ja 2 momentti, 7 ja 14 §, 24 §:n 3 mo-
mentti, 25 b §:n edellä oleva väliotsikko, 25 b §, 25 c §:n 1 ja 3 momentti sekä 25 d ja 25 e §,  

sellaisina kuin niistä ovat 6 a §:n 1 ja 2 momentti laissa 1393/2010, 7 § laissa 888/2009, 
24 §:n 3 momentti laissa 586/1997, 25 b §:n edellä oleva väliotsikko, 25 b §, 25 c §:n 1 ja 
3 momentti sekä 25 d ja 25 e § laissa 972/2002, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 a § 
Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maakaa-

suverkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta 
toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytys-
verkon kautta toimitettava lämpö- ja jäähdy-
tysenergia, joka myydään verovelvolliselle 
jälleenmyyjälle, on myyty Ahvenanmaan 
maakunnassa, jos verovelvollisella jälleen-
myyjällä on maakunnassa kiinteä toimipaik-
ka, johon tavarat luovutetaan. Jos näitä tava-
roita ei luovuteta Ahvenanmaan maakunnassa 
tai muualla olevaan kiinteään toimipaikkaan, 
niiden myynti on tapahtunut Ahvenanmaan 
maakunnassa, jos verovelvollisen jälleenmyy-
jän kotipaikka on maakunnassa. 

 
Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maakaa-

suverkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta 
toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytys-
verkon kautta toimitettava lämpö- ja jäähdy-
tysenergia, jota ei myydä verovelvolliselle 
jälleenmyyjälle, on myyty Ahvenanmaan 
maakunnassa, jos ostaja tosiasiallisesti kulut-
taa ne maakunnassa. Jos ostaja ei tosiasialli-
sesti kuluta näitä tavaroita tai osaa niistä, ku-
luttamattomat tavarat katsotaan kulutetuiksi 
Ahvenanmaan maakunnassa, jos ostajalla on 
maakunnassa kiinteä toimipaikka, johon nä-
mä tavarat luovutetaan. Jos näitä tavaroita ei 
luovuteta Ahvenanmaan maakunnassa tai 
muualla olevaan kiinteään toimipaikkaan, os-
tajan katsotaan kuluttaneen tavarat Ahve-

6 a § 
Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maa-

kaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon 
kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja 
jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- 
ja jäähdytysenergia, joka myydään verovel-
volliselle jälleenmyyjälle, on myyty Ahve-
nanmaan maakunnassa, jos verovelvollisella 
jälleenmyyjällä on maakunnassa kiinteä toi-
mipaikka, johon tavarat luovutetaan. Jos näi-
tä tavaroita ei luovuteta Ahvenanmaan maa-
kunnassa tai muualla olevaan kiinteään toi-
mipaikkaan, niiden myynti on tapahtunut 
Ahvenanmaan maakunnassa, jos verovelvol-
lisen jälleenmyyjän liiketoiminnan kotipaikka 
on maakunnassa. 

Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maa-
kaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon 
kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja 
jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- 
ja jäähdytysenergia, jota ei myydä verovel-
volliselle jälleenmyyjälle, on myyty Ahve-
nanmaan maakunnassa, jos ostaja tosiasialli-
sesti kuluttaa ne maakunnassa. Jos ostaja ei 
tosiasiallisesti kuluta näitä tavaroita tai osaa 
niistä, kuluttamattomat tavarat katsotaan ku-
lutetuiksi Ahvenanmaan maakunnassa, jos 
ostajalla on maakunnassa kiinteä toimipaik-
ka, johon nämä tavarat luovutetaan. Jos näitä 
tavaroita ei luovuteta Ahvenanmaan maa-
kunnassa tai muualla olevaan kiinteään toi-
mipaikkaan, ostajan katsotaan kuluttaneen 
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nanmaan maakunnassa, jos ostajan kotipaikka 
on täällä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tavarat Ahvenanmaan maakunnassa, jos osta-
jan liiketoiminnan kotipaikka on täällä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

7 § 
Sovellettaessa arvonlisäverolain 69 h ja 

69 i §:ää Ahvenanmaan maakunnan ei katso-
ta olevan Yhteisön ulkopuolella. 

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 
66 §:ssä säädetään, mainitun lain 69 h §:n 
2 momentissa ja 69 i §:ssä tarkoitetut palve-
lut on myyty Suomessa myös silloin, kun: 

1) myyjän kiinteä toimipaikka, josta palvelu 
luovutetaan tai, jollei palvelua luovuteta kiin-
teästä toimipaikasta, myyjän kotipaikka on 
toisessa jäsenvaltiossa; 

2) ostajana on muu kuin elinkeinonharjoit-
taja; ja 

3) palvelu luovutetaan ostajan Ahvenan-
maan maakunnassa olevaan pysyvään toimi-
paikkaan tai, jollei palvelua luovuteta pysy-
vään toimipaikkaan, kun ostajan kotipaikka 
on Ahvenanmaan maakunnassa. 

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 
66 §:ssä säädetään, mainitun lain 69 i §:ssä 
tarkoitettuja palveluja ei ole myyty Suomessa 
silloin, kun: 

1) myyjän kiinteä toimipaikka, josta palvelu 
luovutetaan tai, jollei palvelua luovuteta kiin-
teästä toimipaikasta, myyjän kotipaikka on 
Ahvenanmaan maakunnassa; 

2) ostajana on muu kuin elinkeinonharjoit-
taja; ja 

3) palvelu luovutetaan ostajan toisessa jä-
senvaltiossa olevaan pysyvään toimipaikkaan 
tai, jollei palvelua luovuteta pysyvään toimi-
paikkaan, kun ostajan kotipaikka on toisessa 
jäsenvaltiossa. 

 

7 § 
Sovellettaessa arvonlisäverolain 69 h §:ää 

Ahvenanmaan maakunnan ei katsota olevan 
Yhteisön ulkopuolella. 

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 
66 §:ssä säädetään, mainitun lain 69 h §:n 
2 momentissa tarkoitetut palvelut on myyty 
Suomessa myös silloin, kun: 

1) myyjän kiinteä toimipaikka, josta palve-
lu luovutetaan tai, jollei palvelua luovuteta 
kiinteästä toimipaikasta, myyjän liiketoimin-
nan kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa; 

2) ostajana on muu kuin elinkeinonharjoit-
taja; ja 

3) palvelu luovutetaan Ahvenanmaan maa-
kuntaan sijoittautuneelle ostajalle tai ostajan 
kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on 
maakunnassa. 

 
 

 
14 § 

Mitä arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momen-
tissa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun 
tavara myydään Ahvenanmaan maakunnassa 
matkustajalle, jonka kotipaikka on toisessa 
valtiossa, ja tavara viedään Ahvenanmaan 
maakunnasta. 

Mitä arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momen-
tissa säädetään, ei sovelleta silloin, kun osta-
jan kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnas-
sa. 

14 § 
Mitä arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momen-

tissa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun 
tavara myydään Ahvenanmaan maakunnassa 
matkustajalle, jonka kotipaikka tai vakinai-
nen asuinpaikka on toisessa valtiossa, ja ta-
vara viedään Ahvenanmaan maakunnasta. 

Mitä arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momen-
tissa säädetään, ei sovelleta silloin, kun osta-
jan kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on 
Ahvenanmaan maakunnassa. 
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Mitä arvonlisäverolain 70 b §:n 2 momen-
tissa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun 
tavara tai tavararyhmä myydään: 

1) Ahvenanmaan maakunnassa henkilölle, 
jonka kotipaikka on muualla Suomessa, 
Ruotsissa tai Tanskassa ja tavarat viedään 
muualle Suomeen, Ruotsiin tai Tanskaan; tai 

 
2) muualla Suomessa henkilölle, jonka ko-

tipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa ja 
tavarat viedään maakuntaan. 
 

Mitä arvonlisäverolain 70 b §:n 2 momen-
tissa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun 
tavara tai tavararyhmä myydään: 

1) Ahvenanmaan maakunnassa henkilölle, 
jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka 
on muualla Suomessa, Ruotsissa tai Tanskas-
sa ja tavarat viedään muualle Suomeen, 
Ruotsiin tai Tanskaan; tai 

2) muualla Suomessa henkilölle, jonka ko-
tipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Ah-
venanmaan maakunnassa ja tavarat viedään 
maakuntaan. 
 

 
24 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arvonlisäverolain 131 §:n 1 momentin 

2 kohtaa ei sovelleta, kun ostajana on elinkei-
nonharjoittaja, jolla on kotipaikka tai kiinteä 
toimipaikka Ahvenanmaan maakunnassa, 
jollei myynti liity välittömästi Yhteisön ulko-
puolelle vietäviin tavaroihin tai kysymys ole 
2 momentissa tarkoitetusta myynnistä. 
 

24 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arvonlisäverolain 131 §:n 1 momentin 
2 kohtaa ei sovelleta, kun ostajana on elin-
keinonharjoittaja, jolla on liiketoiminnan ko-
tipaikka tai kiinteä toimipaikka Ahvenan-
maan maakunnassa, jollei myynti liity välit-
tömästi Yhteisön ulkopuolelle vietäviin tava-
roihin tai kysymys ole 2 momentissa tarkoi-
tetusta myynnistä. 
 

 
Sähköisiä palveluja koskeva erityisjärjestel-

mä 

 
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 Ahve-
nanmaan maakunnan alueella olevaan pysy-
vään toimipaikkaan tai, jollei palvelua luovu-
teta pysyvään toimipaikkaan, ostajan koti-
paikka on maakunnassa. 

 
 
 
 
Poiketen 1 momentista ja sen estämättä, mi-

tä arvonlisäverolain 133 h §:n 5 momentissa 
ja 133 i §:n 2 momentissa säädetään, erityis-
järjestelmää käyttävän verovelvollisen, jonka 
tunnistamisjäsenvaltio on muu jäsenvaltio 
kuin Suomi, on edellä 1 momentissa tarkoite-

Radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköi-
siä palveluja sekä telepalveluja koskevat eri-

tyisjärjestelmät 

25 b § 
Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 

133 d ja 133 k §:ssä säädetään, mainitun lain 
12 a luvussa tarkoitettuja erityisjärjestelmiä 
sovelletaan myös silloin, kun erityisjärjes-
telmää käyttävä verovelvollinen myy radio- 
ja televisiolähetyspalvelun, sähköisen palve-
lun tai telepalvelun muulle kuin elinkeinon-
harjoittajalle ja luovuttaa palvelun ostajalle, 
joka on sijoittautunut Ahvenanmaan maakun-
taan tai jonka kotipaikka tai vakinainen 
asuinpaikka on maakunnassa. Tätä ei kuiten-
kaan sovelleta arvonlisäverolain 133 k §:ssä 
tarkoitettuun erityisjärjestelmään, kun maini-
tun lain 133 l §:ssä tarkoitettu tunnistamis-
jäsenvaltio on Suomi. 

Poiketen 1 momentista ja sen estämättä, 
mitä arvonlisäverolain 133 h §:n 4 momentis-
sa, 133 i §:n 2 momentissa, 133 o §:n 5 mo-
mentissa ja 133 p §:n 2 momentissa sääde-
tään, erityisjärjestelmää käyttävän verovel-
vollisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on 
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tun myynnin osalta erikseen annettava arvon-
lisäverolain 133 h §:ssä tarkoitettu ilmoitus ja 
maksettava mainitun lain 133 i §:ssä tarkoi-
tettu vero Suomeen. 

 
 
Sovellettaessa arvonlisäverolain 133 e §:n 

2 momenttia edellä 1 momentissa tarkoitet-
tuihin tilanteisiin kulutusvaltion katsotaan 
olevan Suomi. 

muu jäsenvaltio kuin Suomi, on 
1 momentissa tarkoitetun myynnin osalta 
erikseen annettava arvonlisäverolain 
133 h tai 133 o §:ssä tarkoitettu ilmoitus ja 
maksettava mainitun lain 133 i tai 
133 p §:ssä tarkoitettu vero Suomeen. 

Sovellettaessa arvonlisäverolain 133 e §:n 
3 momenttia ja 133 l §:n 4 momenttia 1 mo-
mentissa tarkoitettuihin tilanteisiin kulutus-
jäsenvaltion katsotaan olevan Suomi. 
 

 
 

25 c § 
Arvonlisäverolain 12 luvussa tarkoitetun 

erityisjärjestelmäntarkoitetun erityisjärjestel-
män soveltamisen esteenä ei ole se, että vero-
velvollinen on merkitty arvonlisäverolain 
172 §:ssä tarkoitettuun arvonlisäverovelvol-
listen rekisteriin, jos verovelvollisen koti-
paikka tai kiinteä toimipaikka on Ahvenan-
maan maakunnassa eikä hän suorita muun 
Suomen alueella liiketoimia, joista Yhteisön 
ulkopuoliseen maahan sijoittautunut elinkei-
nonharjoittaja tulisi merkitä mainittuun rekis-
teriin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun verovel-
volliseen ei sovelleta arvonlisäverolain 
133 q §:ää. 
 

25 c § 
Arvonlisäverolain 133 d §:ssä tarkoitetun 

erityisjärjestelmän soveltamisen esteenä ei 
ole se, että verovelvollinen on merkitty ar-
vonlisäverolain 172 §:ssä tarkoitettuun ar-
vonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos vero-
velvollisen liiketoiminnan kotipaikka tai kiin-
teä toimipaikka on Ahvenanmaan maakun-
nassa eikä hän suorita muun Suomen alueella 
liiketoimia, joista Yhteisön ulkopuoliseen 
maahan sijoittautunut elinkeinonharjoittaja 
tulisi merkitä mainittuun rekisteriin. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun verovel-
volliseen ei sovelleta arvonlisäverolain 
134 k §:n 1 momenttia. 
 

 
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 
tai muualla Suomessa ja tunnistamisjäsenval-
tio on muu jäsenvaltio kuin Suomi. 
 

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

arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuja 
erityisjärjestelmiä ei sovelleta 25 b §:n 
1 momentissa tarkoitetulle maakuntaan sijoit-
tautuneelle ostajalle myytyihin radio- ja tele-
visiolähetyspalveluihin, sähköisiin palvelui-
hin tai telepalveluihin, jos myyjän liiketoi-
minnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on 
Ahvenanmaan maakunnassa tai muualla 
Suomessa ja tunnistamisjäsenvaltio on muu 
jäsenvaltio kuin Suomi. 
 

 
25 e § 

Sen estämättä, mitä 25 b §:n 1 momentissa 
ja arvonlisäverolain 133 j §:ssä säädetään, eri-
tyisjärjestelmää käyttävällä verovelvollisella, 
jonka kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on 
Ahvenanmaan maakunnassa, on oikeus ar-

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

ja arvonlisäverolain 133 j §:ssä säädetään, 
erityisjärjestelmää käyttävällä verovelvolli-
sella, jonka liiketoiminnan kotipaikka tai 
kiinteä toimipaikka on Ahvenanmaan maa-
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vonlisäverolain 10 luvussa tarkoitettuun vä-
hennykseen. 
 

kunnassa, on oikeus arvonlisäverolain 10 lu-
vussa tarkoitettuun vähennykseen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan, kun veron suorittamis-

velvollisuus syntyy lain tultua voimaan. 
——— 
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