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Laki
arvonlisäverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 134 m §, sellaisena kuin se on laeissa

505/2014, 305/2016 ja 773/2016,
muutetaan 134 j, 134 p ja 134 r §,
sellaisina kuin ne ovat, 134 j ja 134 r § laissa 773/2016 ja 134 p § laeissa 505/2014 ja

23/2018, sekä
lisätään 134 f §:ään, sellaisena kuin se on laissa 23/2018, uusi 2 momentti seuraavasti:

134 f §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolliseen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suo-
mi, ei kuitenkaan toiseen jäsenvaltioon suoritettavan veron osalta sovelleta, mitä veron-
kantolaissa ja veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa säädetään, ellei tässä lu-
vussa toisin säädetä.

134 j §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolliseen ei sovelleta, mitä 161 §:ssä ja oma-

aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 3 luvussa sekä 16–18, 22, 23 ja
25 §:ssä säädetään verokaudesta ja ilmoittamisvelvollisuudesta. Mitä oma-aloitteisten ve-
rojen verotusmenettelystä annetun lain 19 §:ssä säädetään veroilmoituksen antamisajan-
kohdasta, sovelletaan vain Suomen ollessa tunnistamisjäsenvaltio.

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolliseen ei sovelleta, mitä veronkantolain 7 ja
16–18 §:ssä säädetään siltä osin kuin kysymys on Suomeen suoritettavasta verosta. Eri-
tyisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen veronkantolaissa tarkoitettuun maksuun ei so-
velleta, mitä veronkantolain 6 §:ssä säädetään siltä osin kuin kysymys on Suomeen suori-
tettavasta verosta.

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen maksulle ei makseta veronkantolain
37 §:ssä tarkoitettua hyvityskorkoa ennen tämän lain 133 i ja 133 p §:ssä säädettyä ajan-
kohtaa siltä osin kuin kysymys on Suomeen suoritettavasta verosta.

Poiketen siitä, mitä 134 f §:n 2 momentissa säädetään, erityisjärjestelmää käyttävään
verovelvolliseen sovelletaan, mitä veronkantolain 4 ja 5 luvussa säädetään palautuksen
käyttämisestä ja palauttamisesta siltä osin kuin kysymys on sellaisesta liikaa maksetusta
toiseen jäsenvaltioon suoritettavasta verosta, jonka Suomi tunnistamisjäsenvaltiona on
velvollinen palauttamaan erityisjärjestelmää käyttävälle verovelvolliselle.

134 p §
Erityisjärjestelmää käyttävälle verovelvolliselle takaisin maksettavalle verolle makse-

taan korkoa siten kuin veronkantolaissa säädetään.
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134 r §
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolliseen ei sovelleta, mitä oma-aloitteisten ve-

rojen verotusmenettelystä annetun lain 35 ja 37 §:ssä säädetään seuraamusmaksuista siltä
osin kuin kysymys on toiseen jäsenvaltioon suoritettavasta verosta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.
Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä ja sen jälkeen alkavalta verokaudelta ilmoi-

tettavaan, maksettavaan tai palautettavaan veroon.
Ennen lain voimaantuloa alkaneelta verokaudelta ilmoitettavaan, maksettavaan tai pa-

lautettavaan veroon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä,
ellei jäljempänä toisin säädetä.

Ennen lain voimaantuloa tehtyihin ennen lain voimaantuloa voimassa olleessa
134 r §:ssä tarkoitettuihin laiminlyönteihin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä.
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