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Laki
arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 137 ja 143 §, sellaisena kuin niistä on 137 §

osaksi laissa 886/2009, seuraavasti:

137 §
Verovelvollinen, jonka tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa taikka verovel-

vollinen, johon ei sovelleta kirjanpitolakia tai jolla on oikeus laatia maksuperusteinen ti-
linpäätös tai olla laatimatta tilinpäätöstä, saa kohdistaa myynnistä suoritettavan veron
15 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainituissa tilanteissa sille kalenterikuukaudelle, jonka ai-
kana myyntihinta tai sen osa on kertynyt.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu vero kohdistetaan kuitenkin viimeistään sille kalente-
rikuukaudelle, jonka aikana on kulunut 12 kuukautta tavaran toimittamisesta tai palvelun
suorittamisesta, jollei kyseessä ole myyntiä koskeva luottotappio.

Verovelvollisuuden päättyessä kertymättä olevista 1 momentissa tarkoitetuista myynti-
hinnoista suoritettava vero kohdistetaan toiminnan viimeiselle kalenterikuukaudelle. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua menettelyä soveltavan verovelvollisen, joka ei ole oikeu-
tettu laatimaan maksuperusteista tilinpäätöstä tai olemaan laatimatta tilinpäätöstä, tilikau-
den liikevaihto ylittää 500 000 euroa ja ylitys johtuu ennakoimattomasta tai yllättävästä
syystä, verovelvollinen voi jatkaa menettelyn soveltamista tilikauden loppuun.

Edellä 1 ja 4 momentissa tarkoitettu tilikauden liikevaihto lasketaan 3 §:n mukaisesti.

143 §
Myynnistä suoritettavan veron kohdistamiseen 137 §:ää soveltavan verovelvollisen on

kohdistettava vähennys 141 §:n 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa sille kalenterikuu-
kaudelle, jonka aikana ostohinta tai sen osa on maksettu, jollei 2 momentissa toisin sääde-
tä.

Verovelvollinen, johon ei sovelleta kirjanpitolakia tai jolla on oikeus laatia maksupe-
rusteinen tilinpäätös tai olla laatimatta tilinpäätöstä, saa kohdistaa vähennyksen 141 §:n 1
kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ostohinta tai
sen osa on maksettu.

Verovelvollisuuden päättyessä vähennys maksamatta olevista 1 ja 2 momentissa tarkoi-
tetuista ostoista kohdistetaan toiminnan viimeiselle kalenterikuukaudelle.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tätä lakia sovelletaan, kun tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu lain tultua voi-

maan. 
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