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Laki
Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmistevero-

lainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

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

misteverolainsäädäntöön annetun lain (1266/1996) 3 ja 5 §, 6 §:n 2 ja 3 momentti, 6 a §,
25 b § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 25 c–25 e §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 ja 5 § laissa 1114/2019, 6 §:n 2 ja 3 momentti laissa 936/2004,
6 a § laeissa 1393/2010 ja 506/2014, 25 b §, sen edellä oleva väliotsikko sekä 25 d ja
25 e § laissa 506/2014 sekä 25 c § laissa 546/2018, ja

lisätään lakiin uusi 6 b § ja 22 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 524/2017, uusi 4 mo-
mentti, seuraavasti:

3 §
Sovellettaessa arvonlisäverolain 18 a, 18 b, 19 a ja 19 b §:ää Ahvenanmaan maakunnan

ei katsota kuuluvan Suomen alueeseen.
Yhteisön ulkopuolelta Ahvenanmaan maakuntaan tuotavien tavaroiden etämyynnillä

tarkoitetaan tässä laissa myyntiä, jossa myyjä tai joku muu myyjän puolesta kuljettaa ta-
varat Yhteisön ulkopuolelta ostajalle Ahvenanmaan maakuntaan edellyttäen, että maahan-
tuonti tapahtuu maakunnassa ja ettei myyjä asenna tai kokoa tavaroita maakunnassa. Edel-
lä säädettyä sovelletaan kuitenkin vain, jos ostajana on muu kuin elinkeinonharjoittaja, ja
arvonlisäverolain 19 a §:n 3 momentissa ja 4 momentin 3, 5 ja 6 kohdassa säädetyin edel-
lytyksin.

Kun elinkeinonharjoittaja mahdollistaa markkinapaikkaa, portaalia, alustaa tai muuta
vastaavaa sähköistä rajapintaa käyttämällä toisen elinkeinonharjoittajan Yhteisön ulko-
puolelta Ahvenanmaan maakuntaan tuotavien tavaroiden etämyynnin, hänen katsotaan
myyneen tavarat ostajalle ja toisen elinkeinonharjoittajan myyneen ne hänelle. Edellä sää-
dettyä sovelletaan kuitenkin vain, kun tavarat sisältyvät todelliselta arvoltaan enintään
150 euron lähetyksiin. Tällaiseen myyntiin sovelletaan arvonlisäverolain 16 b, 63 b ja
137 a §:ää.

5 §
Sovellettaessa arvonlisäverolain 63, 63 a, 63 c, 63 e, 63 f, 63 h ja 69 m §:ää Ahvenan-

maan maakunnan ei katsota kuuluvan Suomen alueeseen.

6 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Ostajalle kuljetettava tavara on myyty Ahvenanmaan maakunnassa, jos tavara on maa-
kunnassa kuljetuksen alkaessa, jollei 6 a tai 6 b §:ssä toisin säädetä. Tavara on myyty Ah-
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venanmaan maakunnassa silloinkin, kun tavara on maakunnan ulkopuolella kuljetuksen
alkaessa, jos myyjä tuo sen maakuntaan myyntiä varten.

Tavara on myyty Suomessa myös silloin, kun se on 1 tai 2 momentissa taikka 6 a tai
6 b §:ssä tarkoitetulla tavalla myyty Ahvenanmaan maakunnassa.

6 a §
Sellainen Yhteisön ulkopuolelta Ahvenanmaan maakuntaan maahantuotavien tavaroi-

den etämyynti, joka on ilmoitettava 25 b §:n 2 momentin nojalla arvonlisäverolain
133 r §:ssä tarkoitetun erityisjärjestelmän mukaisesti, tapahtuu Ahvenanmaan maakun-
nassa. Tavaroiden tuontiin sovelletaan, mitä arvonlisäverolain 94 §:n 1 momentin 24 koh-
dassa säädetään.

6 b §
Sähkö, Euroopan unionin alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn

verkon kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava läm-
pö- ja jäähdytysenergia, joka myydään verovelvolliselle jälleenmyyjälle, on myyty Ahve-
nanmaan maakunnassa, jos verovelvollisella jälleenmyyjällä on maakunnassa kiinteä toi-
mipaikka, johon tavarat luovutetaan. Jos kyseisiä tavaroita ei luovuteta Ahvenanmaan
maakunnassa tai muualla olevaan kiinteään toimipaikkaan, niiden myynti on tapahtunut
Ahvenanmaan maakunnassa, jos verovelvollisen jälleenmyyjän liiketoiminnan kotipaikka
on maakunnassa.

Sähkö, Euroopan unionin alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn
verkon kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava läm-
pö- ja jäähdytysenergia, jota ei myydä verovelvolliselle jälleenmyyjälle, on myyty Ahve-
nanmaan maakunnassa, jos ostaja tosiasiallisesti kuluttaa ne maakunnassa. Jos ostaja ei to-
siasiallisesti kuluta kyseisiä tavaroita tai osaa niistä, kuluttamattomat tavarat katsotaan ku-
lutetuiksi Ahvenanmaan maakunnassa, jos ostajalla on maakunnassa kiinteä toimipaikka,
johon kyseiset tavarat luovutetaan. Jos kyseisiä tavaroita ei luovuteta Ahvenanmaan maa-
kunnassa tai muualla olevaan kiinteään toimipaikkaan, ostajan katsotaan kuluttaneen ta-
varat Ahvenanmaan maakunnassa, jos ostajan liiketoiminnan kotipaikka on maakunnassa.

Tässä pykälässä verovelvollisella jälleenmyyjällä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa,
jonka pääasiallisena toimintana kaasun, sähkön sekä lämpö- ja jäähdytysenergian ostojen
osalta on kyseisten tuotteiden jälleenmyynti ja jonka oma kyseisten tuotteiden kulutus on
hyvin vähäistä.

22 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Edellä 3 momentissa säädettyä ei sovelleta, jos maahantuonnissa käytetään arvonlisä-
verolain 97 §:ssä tarkoitettua erityisjärjestelyä.

Arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitetut erityisjärjestelmät

25 b §
Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 133 d ja 133 k §:ssä säädetään, mainituissa pykä-

lissä tarkoitettuja erityisjärjestelmiä koskevia säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun
erityisjärjestelmää käyttävä verovelvollinen myy muulle kuin elinkeinonharjoittajalle pal-
velun, joka on arvonlisäverolain 5 lukua ja tämän lain 7 §:ää Ahvenanmaan maakuntaan
soveltamalla katsottava myydyn maakunnassa. Tätä ei kuitenkaan sovelleta arvonlisäve-
rolain 133 k §:ssä tarkoitettuun erityisjärjestelmään, jos mainitun lain 133 l §:ssä tarkoi-
tettu tunnistamisjäsenvaltio on Suomi.

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 133 r §:ssä säädetään, mainitussa pykälässä tar-
koitettua erityisjärjestelmää koskevia säännöksiä sovelletaan myös silloin, jos erityisjär-
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jestelmää käyttävä verovelvollinen harjoittaa Yhteisön ulkopuolelta Ahvenanmaan maa-
kuntaan tuotavien tavaroiden etämyyntiä.

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettua erityisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen tunnis-
tamisjäsenvaltio on muu jäsenvaltio kuin Suomi, poiketen mainituissa momenteissa sää-
detystä ja sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 133 h §:n 4 momentissa, 133 i §:n 2 mo-
mentissa, 133 o §:n 6 momentissa, 133 p §:n 2 momentissa, 133 w §:n 4 momentissa ja
133 x §:n 2 momentissa säädetään, verovelvollisen on 1 ja 2 momentissa tarkoitetun
myynnin osalta erikseen annettava arvonlisäverolain 133 h, 133 o tai 133 w §:ssä tarkoi-
tettu ilmoitus ja maksettava mainitun lain 133 i, 133 p tai 133 x §:ssä tarkoitettu vero Suo-
meen.

Sovellettaessa arvonlisäverolain 133 e §:n 2 momenttia ja 133 l §:n 4 momenttia tämän
pykälän 1 momentissa tarkoitettuihin tilanteisiin kulutusjäsenvaltion katsotaan olevan
Suomi.

Sovellettaessa arvonlisäverolain 133 s §:n 5 momenttia tämän pykälän 2 momentissa
tarkoitettuihin tilanteisiin kulutusjäsenvaltion katsotaan olevan Suomi.

25 c §
Verovelvolliseen, jonka liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on Ahvenan-

maan maakunnassa, ei sovelleta arvonlisäverolain 134 n §:n 1 momenttia.

25 d §
Sen estämättä, mitä 25 b §:n 1 momentissa säädetään, arvonlisäverolain 133 d ja

133 k §:ssä tarkoitettuja erityisjärjestelmiä ei sovelleta 25 b §:n 1 momentissa tarkoitettu-
jen palvelujen myyntiin, jos myyjän liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on
Ahvenanmaan maakunnassa tai muualla Suomessa ja tunnistamisjäsenvaltio on muu jä-
senvaltio kuin Suomi.

25 e §
Sen estämättä, mitä 25 b §:n 1 ja 2 momentissa ja arvonlisäverolain 133 j ja 133 z §:ssä

säädetään, mainitun lain 133 d tai 133 r §:ssä tarkoitettua erityisjärjestelmää käyttävällä
verovelvollisella, jonka liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on Ahvenan-
maan maakunnassa, on oikeus mainitun lain 10 luvussa tarkoitettuun vähennykseen ja
131 §:ssä tarkoitettuun palautukseen.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.
Tätä lakia sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt lain voimaantu-

lopäivänä tai sen jälkeen. Jos veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt ennen tämän lain
voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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