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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisävero-
lain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksis-
ta arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun 
lain 6 a §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia 
ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista 
poikkeuksista arvonlisävero- ja valmistevero-
lainsäädäntöön annettua lakia muutettavaksi 
siten, että niihin tehtäisiin eräitä teknisluon-
teisia muutoksia arvonlisäverodirektiiviin 
koskevasta direktiivistä aiheutuvat muutok-
set.  

Kansainvälistä kauppaa koskevan sähkön 
ja kaasun erityisjärjestelmän soveltamisala 
laajennettaisiin lämpö- ja jäähdytysverkon 
kautta toimitettavaan lämpö- ja jäähdy-
tysenergiaan, ja siihen tehtäisiin eräitä tarkis-
tuksia. Liikeomaisuuteen luetun kiinteistön 
oman käytön verotusta koskeva sääntely 

poistettaisiin. Lisäksi Euroopan unionin ja 
muiden kansainvälisten järjestöjen verova-
pautusten sääntelyä selkeytettäisiin. 

Arvonlisäverolakia ehdotetaan lisäksi muu-
tettavaksi siten, että direktiivin muutoksen 
mukaisesti maahantuonnin arvonlisäverova-
pautuksen ehtoja täsmennettäisiin tilanteessa, 
jossa maahantuontia seuraa maahantuotujen 
tavaroiden yhteisömyynti. 

Samalla arvonlisäverolakiin ehdotetaan 
tehtäväksi eräitä muita teknisluonteisia tar-
kistuksia. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2011. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Eräitä teknis luonteis ia  muutok-
sia  koskeva direkti iv i  

1.1 Johdanto 

Euroopan unionin neuvosto antoi 22 päivä-
nä joulukuuta 2009 direktiivin 2009/162/EU 
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä anne-
tun direktiivin 2006/112 eräiden säännösten 
muuttamisesta, jäljempänä tekninen direktii-
vi. Tekniseen direktiiviin sisältyy useita toi-
sistaan riippumattomia säännöksiä, joilla 
muutetaan Euroopan unionissa sovellettavaa 
yhteistä arvonlisäverojärjestelmää, jota kos-
kevat säännökset sisältyvät yhteisestä arvon-
lisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuu-
ta 2006 annettuun neuvoston direktiiviin 
2006/112/EY (jäljempänä arvonlisäverodi-
rektiivi). Koska yksittäiset säännökset eivät 
ole niin merkittäviä, että olisi ollut tarkoituk-
senmukaista säätää kustakin erillinen direk-
tiivi, ne koottiin samaan direktiiviin.  

Muutokset koskevat liikeomaisuuteen lue-
tun kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankin-
nasta tehtävää alkuperäistä vähennystä, säh-
köön ja kaasuun sovellettavaa erityisjärjes-
telmää sekä Euroopan unionin ja muiden 
kansainvälisten järjestöjen arvonlisäverova-
pautusten sääntelyä. 
 
1.2 Nykytila 

1.2.1 Euroopan unionin lainsäädäntö 

1.2.1.1 Liikeomaisuutta koskevan vähennys-
oikeuden rajoittaminen 
 

Euroopan unionin tuomioistuimen ratkai-
sukäytännön mukaan verovelvollisen hank-
kiessa tavaran osittain liiketoiminnan käyt-
töön ja osittain yksityiskäyttöön tai muutoin 
muuhun kuin yrityksen varsinaisiin tarkoi-
tuksiin kuuluvaan käyttöön hän voi valita, 
lukeeko tavaran liike- vai yksityisomaisuu-
deksi.  

Jos verovelvollinen lukee osittain liiketoi-
minnan käyttöön hankitun tavaran kokonaan 
tai osittain yksityisomaisuudeksi, tavara jää 
yksityisomaisuuteen luetuilta osin vähennys-
järjestelmän ulkopuolelle. Tällöin tavaran 

käyttöä muuhun kuin yrityksen varsinaisiin 
tarkoituksiin ei veroteta. 

Jos verovelvollinen lukee osittain liiketoi-
minnan käyttöön hankitun tavaran kokonaan 
liikeomaisuudeksi, hänen oli ennen direktii-
vin muutosta suoritettava veroa tällaisen ta-
varan käytöstä muuhun kuin yrityksen varsi-
naisiin tarkoituksiin. Tällöin hän voi tehdä 
vähennyksen tavaran hankintaan sisältyvistä 
veroista myös viimeksi mainitun käytön osal-
ta. Oman käytön veroa koskeva säännös si-
sältyy arvonlisäverodirektiivin 26 artiklan 
1 kohdan a alakohtaan. 

Teknisellä direktiivillä poistettiin edellä 
mainitusta vähennysoikeudesta sellaisille ve-
rovelvollisille syntyvä rahoitusetu, jotka 
käyttävät liikeomaisuuteen luettua kiinteää 
omaisuutta muuhun kuin yrityksen varsinai-
siin tarkoituksiin. Uuden säännöksen mukaan 
sellaista liikeomaisuuteen kuuluvaa kiinteää 
omaisuutta, jota käytetään arvonlisäverodi-
rektiivin 26 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaiseen tarkoitukseen, koskeviin kustan-
nuksiin liittyvä arvonlisävero on direktiivin 
vähennysoikeutta koskevissa säännöksissä 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti vä-
hennyskelpoista vain siltä osin kuin sitä käy-
tetään verovelvollisen yrityksen varsinaisiin 
tarkoituksiin. Säännöksen mukaan verovel-
vollinen ei voi tehdä vähennystä siltä osin 
kuin liikeomaisuuteen luettua kiinteää omai-
suutta käytetään yksityiskäyttöön tai muutoin 
muuhun kuin yrityksen varsinaisiin tarkoi-
tuksiin. Säännös sisältyy teknisen direktiivin 
1 artiklan 12 kohdalla arvonlisäverodirektii-
viin lisätyn uuden 168 a artiklan 1 kohdan 
ensimmäiseen alakohtaan. 

Jos edellä mainitun kiinteän omaisuuden 
käytössä tapahtuu myöhemmin muutoksia, 
alun perin tehdyn vähennyksen oikaisu teh-
dään noudattaen direktiivin 184—192 artik-
lassa säädettyjä periaatteita sellaisina kuin 
niitä sovelletaan kussakin jäsenvaltiossa. 
Säännös sisältyy arvonlisäverodirektiivin uu-
den 168 a artiklan 1 kohdan toiseen alakoh-
taan. 

Direktiivin muutoksella mahdollistettiin 
myös liikeomaisuuteen luetun kestävää ir-
tainta omaisuutta koskevan vähennysoikeu-
den rajoittaminen. Arvonlisäverodirektiivin 
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uuden 168 a artiklan 2 kohdan mukaan jä-
senvaltiot voivat soveltaa määrittelemällään 
tavalla 1 kohtaa myös arvonlisäveroon, joka 
liittyy muita liikeomaisuuteen kuuluvia tava-
roita koskeviin kustannuksiin.  

Euroopan unionin tuomioistuin on asiassa 
C-515/07 (Vereniging Noordelijke Land- en 
Tuinbouw Organisatie vastaan Staatssecreta-
ris van Financiën) antamassaan tuomiossa 
tarkentanut arvonlisäverodirektiivin 26 artik-
lan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaa. 
Tuomion mukaan artiklaa ei sovelleta yrityk-
sen liikeomaisuuteen kuuluvien tavaroiden ja 
palveluiden muuhun liiketoimintaan kuulu-
mattomaan käyttöön kuin yksityiskäyttöön. 
Artikla ei sovellu esimerkiksi toimintaan, jo-
ta yhdistys harjoittaa ajaakseen jäsentensä 
yleisiä etuja. Tuomion mukaan tällaista toi-
mintaa varten tehtyihin hankintoihin sisälty-
vä vero ei ole vähennyskelpoista. 
 
1.2.1.2 Sähköön ja kaasuun sovellettava eri-
tyisjärjestelmä 
 

Sähköön ja kaasuun sovellettava erityisjär-
jestelmä koskee sähkön ja kaasun kansainvä-
lisen kaupan verotusta. Erityisjärjestelmässä 
sähköä ja maakaasun siirtoverkossa (englan-
ninkielisessä arvonlisäverodirektiivin versi-
ossa ”distribution system”) kautta toimitetta-
vaa kaasua verotetaan ostajana olevan vero-
velvollisen jälleenmyyjän sijoittautumisvalti-
ossa ostajan ollessa myynnistä verovelvolli-
nen tai tosiasiallisessa kulutusvaltiossa, jos 
ostajana on muu kuin verovelvollinen jäl-
leenmyyjä. Tavaran yhteisökauppaa ja vien-
tiä koskevia säännöksiä ei sovelleta sähköön 
ja maakaasun siirtoverkon kautta toimitetta-
vaan kaasuun.  Näiden hyödykkeiden maa-
hantuonti Euroopan unionin ulkopuolelta jä-
senvaltioon on vapautettu verosta.  Erityisjär-
jestelmän soveltaminen tavaran luovutuksia 
koskevien yleisten säännösten sijasta on tar-
peellista, koska sähkön ja kaasun fyysistä 
luovutuspaikkaa ja luovutuksen ajankohtaa 
on käytännössä vaikea määritellä. Erityisjär-
jestelmän tarkoituksena on turvata kulutus-
valtiossa tapahtuva verotus.  

Pääsyn tarjoaminen kyseisiin sähkön ja 
maakaasun siirtojärjestelmiin (englanninkie-
lisessä arvonlisäverodirektiivin versiossa 
”distribution system”), niissä tapahtuva kul-

jetus tai siirto sekä näihin toimiin suoraan 
liittyvät palvelut, verotetaan ostajana olevan 
elinkeinonharjoittajan sijoittautumisjäsenval-
tiossa. Ostaja on myynnistä verovelvollinen 
kun myyjä ei ole sijoittautunut ostajan valti-
oon. 

Arvonlisäverodirektiivin erityisjärjestelmää 
koskevien säännösten eri kieliversioissa oli 
eroavaisuuksia. Kaasun osalta erityisjärjes-
telmää koskevien säännösten sanamuotoa 
tarkistettiin teknisellä direktiivillä alkuperäi-
sen direktiivin tarkoituksen mukaiseksi siten, 
että ne koskevat selkeästi myös muissa kaa-
suputkissa kuin jakeluverkkoon kuuluvissa 
kaasuputkissa kuljetettavaa kaasua. Sana-
muodon muutoksen tarkoituksena on kattaa 
erityisesti siirtoverkkoon kuuluvat kaasuput-
ket, joita pitkin rajat ylittävät toimitukset 
usein tapahtuvat. Uusi sanamuoto vastaa jä-
senvaltioiden noudattamaa käytäntöä. Eri-
tyisjärjestelmä soveltuu siten kaasun toimi-
tuksiin minkä tahansa yhteisön alueella si-
jaitsevan maakaasuverkon tai tällaiseen 
verkkoon yhdistetyn verkon kautta. Sana-
muodon muutokset koskevat myös pääsyn 
tarjoamista kyseisiin verkkoihin ja muita eri-
tyisjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvia 
palveluita. 

Teknisellä direktiivillä vapautettiin verosta 
sellaisen kaasusäiliöaluksilla kuljetettavan 
kaasun maahantuonti, joka uudelleen höyrys-
tämisen jälkeen johdetaan erityisjärjestelmän 
piiriin kuuluvaan maakaasuverkkoon tai tuo-
tantovaiheen putkistoon. Tällainen kaasu on 
ominaisuuksiltaan samanlainen hyödyke kuin 
putkessa toimitettava kaasu. Kaasun erityis-
järjestelmää sovellettaessa verosta ei aiheudu 
rahoituskustannusta, koska rajat ylittävissä 
verovelvolliselle jälleenmyyjälle tapahtuvissa 
myynneissä ostaja on verovelvollinen ja voi 
samanaikaisesti vähentää ostosta suoritetta-
van veron. Muutoksen tarkoituksena on pois-
taa maahantuonnista suoritettavan veron ra-
hoituskustannuksesta aiheutuva kilpailuhait-
ta.  

Erityisjärjestelmän voimaantulon jälkeen 
lämpö- ja jäähdytysenergiaa on alettu toimit-
taa lämpö- ja jäähdytysverkkojen kautta rajo-
jen ylitse. Lämpö- ja jäähdytysenergian luo-
vutuksiin liittyy samanlaisia ongelmia kuin 
sähköön ja kaasuputkessa kuljetettavaan kaa-
suun. Kulutusmaaperiaatteen vahvistamiseksi 
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ja jäsenvaltioiden välisen kilpailun vääristy-
misen välttämiseksi teknisellä direktiivillä 
muutettiin näiden hyödykkeiden verokohte-
lua siten, että verkon kautta toimitettavaan 
lämpö- ja jäähdytysenergiaan sovelletaan 
samaa erityisjärjestelmää kuin sähköön ja 
maakaasuverkon kautta toimitettavaan kaa-
suun.  
 
1.2.1.3 Euroopan unionia ja muita kansainvä-
lisiä järjestöjä koskevan verovapauden sään-
tely  
 

Teknisellä direktiivillä lisättiin arvon-
lisäverodirektiiviin nimenomainen säännös 
sellaisia Euroopan unionin erillisvirastoja ja 
muita elimiä, joihin soveltuu Euroopan unio-
nin erioikeuksista ja vapauksista 8 päivänä 
huhtikuuta 1965 tehty pöytäkirja, jäljempänä 
erioikeus- ja vapauspöytäkirja, koskevasta 
verovapaudesta. Muutoksen tarkoituksena on 
selkeyttää kansainvälisiä järjestöjä koskevien 
verovapauksien keskinäistä suhdetta. Tavoit-
teena on myös selkeyttää Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklas-
sa tarkoitettuja unionin tutkimusta, teknolo-
gista kehittämistä ja esittelyä koskevien toi-
mintaohjelmien asianmukaisen täytäntöön-
panon kannalta tarpeellisia yhteisyrityksiä ja 
muita järjestelmiä koskevia verovapauksia. 
Viimeksi mainittuihin verovapauksiin on liit-
tynyt paljon tulkintaongelmia, sääntelyn epä-
yhdenmukaisuutta ja läpinäkyvyysongelmia, 
koska niistä on osaksi säädetty yhteisyritys-
ten ja muiden järjestelmien perustamista 
koskevissa säädöksissä arvonlisäverodirek-
tiivin sijasta.  
 
 
1.2.2 Suomen lainsäädäntö 

1.2.2.1 Liikeomaisuuteen kuuluvan kiinteis-
tön oman käytön verotus 
 

Arvonlisäverolain (1501/1993) 33 a §:n 
mukaan elinkeinonharjoittajan liikeomaisuu-
teensa lukeman kiinteistöinvestoinnin eli uu-
disrakentamisen tai perusparantamisen koh-
teena olleen kiinteistön käyttämistä muuhun 
kuin liiketoiminnan tarkoitukseen 10 vuoden 
pituisen tarkistuskauden aikana verotetaan 
palvelun omana käyttönä. Edellytyksenä on, 

että kiinteistöinvestointi on suoritettu koko-
naan tai osittain vähennykseen oikeuttavaan 
tarkoitukseen tai että vähennys on tehty myö-
hemmin tarkistusmenettelyssä. Kun oman 
käytön verotuksen edellytykset täyttyvät, ve-
rovelvollisella on oikeus vähentää kiinteis-
töinvestoinnin kustannuksiin sisältyvä vero 
myös muun kuin liiketoiminnan käytössä 
olevan osuuden osalta.  

Oman käytön verotusta ei sovelleta kiin-
teistöihin, joita koskevat lain vähennysrajoi-
tukset, kuten esimerkiksi asunnot, eikä kunti-
en tai valtion omistamiin kiinteistöihin. Hal-
lituksen esityksen (HE 44/2007 vp) mukaan 
säännös oli tarkoitettu sovellettavaksi tilan-
teissa, joissa kiinteistöä käytetään sekä vä-
hennykseen oikeuttavaan liiketoimintaan että 
verotuksen soveltamisalan ulkopuoliseen 
toimintaan. Tällainen tilanne syntyisi lähinnä 
silloin, kun kiinteistöä käytetään sekä verolli-
sessa toiminnassa että sellaisessa yleis-
hyödyllisessä toiminnassa, joka ei ole liike-
toimintaa eikä vähennysrajoituksen alaista 
harrastus- tai vapaa-ajanviettotoimintaa. Eu-
roopan unionin tuomioistuimen asiassa C-
515/07 antaman tuomion seurauksena arvon-
lisäverolain 33 a § ei enää soveltuisi edellä 
mainitussa tilanteessa.  

Arvonlisäverolain mukaan verovelvollisel-
la ei ole oikeutta vähentää sellaisen liike-
omaisuuteen luetun irtaimen esineen hankin-
taan sisältyvää veroa, jota käytetään sekä lii-
ketoiminnan tarkoitukseen että muuhun kuin 
liiketoiminnan tarkoitukseen, muun kuin lii-
ketoiminnan käytön osalta. Jos muussa käy-
tössä ollut osuus otetaan myöhemmin vähen-
nykseen oikeuttavaan käyttöön, verovelvolli-
nen saa lain 112 §:n 1 momentin mukaan vä-
hentää hankintaan sisältyneen veron taikka 
omaan käyttöön valmistamisesta suoritta-
mansa veron. 
 
1.2.2.2 Sähköön ja kaasuun sovellettava eri-
tyisjärjestelmä 
 

Arvonlisäverolakiin sisältyvät arvonlisäve-
rodirektiiviä vastaavat sähköä ja maakaasu-
verkon kautta toimitettavaa kaasua koskevat 
säännökset. Kaasun erityisjärjestelmä sovel-
tuu maakaasun siirtoverkon kautta toimitet-
tavaan kaasuun. Arvonlisäverolakiin ei sisäl-
ly lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitet-
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tavaa lämpö- ja jäähdytysenergiaa koskevia 
säännöksiä. 

Sähköä ja kaasua koskevaa erityisjärjes-
telmää sovelletaan myös Ahvenanmaan maa-
kunnassa. 
 
1.2.2.3 Euroopan unionia ja muita kansainvä-
lisiä järjestöjä koskevan verovapauden sään-
tely  
 

Arvonlisäverolakiin sisältyvät säännökset 
Euroopan yhteisöjen Suomessa sijaitseville 
toimielimille palautettavasta verosta, toisissa 
jäsenvaltioissa sijaitseville Euroopan yhteisö-
jen toimielimille ja kansainvälisille järjestöil-
le tapahtuvan tavaroiden ja palvelujen myyn-
nin verottomuudesta sekä Euroopan yhteisö-
jen hankkimien tavaroiden maahantuonnin 
verovapaudesta. Laissa ei säädetä Suomessa 
sijaitsevaa muuta kansainvälistä järjestöä 
kuin Euroopan unionia koskevasta verova-
paudesta. Näille järjestöille vero palautetaan 
lakina hyväksyttyjen perustamis- tai isäntä-
maasopimusten perusteella.  
 
1.3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset eh-

dotukset 

Arvonlisäverolakiin tehtäisiin teknisen di-
rektiivin edellyttämät muutokset ja eräitä 
muita tarkistuksia.  

Liikeomaisuuteen kuuluvan kiinteistön 
oman käytön verotusta koskeva sääntely ku-
mottaisiin. Liikeomaisuuteen kuuluvan osit-
tain liiketoiminnan ja osittain muussa kuin 
liiketoiminnan käytössä olevan kiinteistön 
muuhun kuin liiketoiminnan käytön osuuteen 
liittyvät kustannukset olisivat lain yleisten 
sääntöjen mukaan vähennyskelvottomia. 
Käytön osuudessa tapahtuviin muutoksiin 
sovellettaisiin kiinteistöinvestointia koskevaa 
vähennysten tarkistamista. 

Liikeomaisuuteen kuuluvan irtaimen osalta 
vähennysoikeutta koskevaa sääntelyä ei ole 
tarpeen muuttaa, koska muun kuin liiketoi-
minnan käytön osuudesta ei nykyjärjestel-
mässä voi tehdä vähennystä. 

Sähkön ja kaasun erityisjärjestelmän sovel-
tamisala laajennettaisiin lämpö- ja jäähdytys-
verkon kautta toimitettavaan lämpö- ja jääh-
dytysenergiaan. Erityisjärjestelmää koskevi-
en säännösten sanamuotoa tarkistettaisiin sil-

tä osin kuin se olisi tarpeellista. Siirtoverk-
koon kuuluvien kaasuputkien osalta arvon-
lisäverolain sanamuotoa ei olisi tarpeen tar-
kistaa, koska ilmaus ”maakaasuverkko” kat-
taa myös siirtoverkon. Lisäksi kaasusäiliö-
aluksesta maakaasuverkkoon tai tuotantovai-
heen kaasuputkistoon syötettävän kaasun 
maahantuonti vapautettaisiin verosta. 

EU:n toimielimiä koskevaa verovapaus-
säännöstä täsmennettäisiin teknisen direktii-
vin mukaisesti. Teknisestä direktiivistä ai-
heutuvien muutosten yhteydessä selkeytettäi-
siin ja yhdenmukaistettaisiin kansainvälisiä 
järjestöjä koskeviin verovapautuksiin sovel-
lettavaa menettelyä. Suomessa sijaitseville 
muille kansainvälisille järjestöille kuin Eu-
roopan unionille palautettavasta verosta otet-
taisiin lainsäädännön läpinäkyvyyden paran-
tamiseksi säännös arvonlisäverolakiin. Näi-
hin järjestöihin on käytännössä sovellettu 
yhdenmukaista menettelyä, jota koskevat 
säännökset otettaisiin lakiin. Erioikeus- ja 
vapauspöytäkirjaan perustuvan verovapauden 
osalta palautusten hakemusmenettely muutet-
taisiin neljänneskalenterivuosittaiseksi, jotta 
hakemusten käsittely Verohallinnossa helpot-
tuisi ja menettely olisi yhdenmukainen mui-
hin kansainvälisiin järjestöihin ja diplomaat-
tisiin hankintoihin sovellettavan menettelyn 
kanssa.  
 
 
2  Maahantuonnin verovapauden 

edel lytyksiä  koskeva direkti ivi  

2.1 Nykytila 

2.1.1 Euroopan unionin lainsäädäntö 

Arvonlisäverodirektiivin 143 artiklan 
1 kohdan d alakohdan mukaan jäsenvaltion 
on vapautettava verosta kolmannelta alueelta 
tai kolmannesta maasta lähetettyjen tai kulje-
tettujen tavaroiden maahantuonti muuhun 
kuin lähetyksen tai kuljetuksen saapumis-
jäsenvaltioon, jos näiden tavaroiden luovutus 
on 201 artiklan perusteella veronmaksuvel-
volliseksi määrätyn tai hyväksytyn maahan-
tuojan suorittamana 138 artiklan mukaisesti 
vapautettu verosta. Artikla tarkoittaa tilannet-
ta, jossa maahantuontia seuraa maahantuotu-
jen tavaroiden yhteisömyynti eli myynti tai 
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siirto toisessa jäsenvaltiossa olevalle vero-
velvolliselle.  

Säännöksen soveltaminen käytäntöön ja 
vapautuksen soveltamisehtojen asettaminen 
oli annettu jäsenvaltioiden tehtäväksi, mikä 
oli johtanut tiettyihin eroihin niiden välillä. 
Arvonlisäveropetosten tutkinnan yhteydessä 
muissa jäsenvaltioissa on havaittu, että vero-
vapautta on käytetty yhä enenevässä määrin 
väärin järjestelmällisissä arvonlisäveropetok-
sissa. 

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 
25 päivänä kesäkuuta 2009 neuvoston direk-
tiivin 2009/69/EY arvonlisäverodirektiivin 
muuttamisesta maahantuontiin liittyvän ve-
ronkierron osalta. Tällä direktiivin muutok-
sella täsmennettiin arvonlisäverodirektiivin 
143 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisen 
arvonlisäverosta vapautetun maahantuonnin 
vähimmäisehtoja, jotta vapautusta sovellet-
taisiin asianmukaisesti ja yhdenmukaisem-
min jäsenvaltioissa. 

Direktiivimuutoksen jälkeen 143 artiklan 
2 kohdan mukaan 1 kohdan d alakohdassa 
säädettyä vapautusta sovelletaan tapauksiin, 
joissa tavaroiden maahantuontia seuraa 
138 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan c alakoh-
dan nojalla verosta vapautettu tavaroiden 
luovutus ainoastaan, jos maahantuoja on 
tuontihetkellä toimittanut tuontijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille ainakin seu-
raavat tiedot: 

a) maahantuojalle tuontijäsenvaltiossa 
myönnetty arvonlisäverotunniste tai arvon-
lisäveron maksamisesta vastaavalle maahan-
tuojan veroedustajalle tuontijäsenvaltiossa 
myönnetty arvonlisäverotunniste; 

b) asiakkaan, jolle tavarat luovutetaan 
138 artiklan 1 kohdan mukaisesti, toisessa jä-
senvaltiossa myönnetty arvonlisäverotunniste 
tai maahantuojan oma, tavaran lähetyksen tai 
kuljetuksen saapumisjäsenvaltiossa myönnet-
ty arvonlisäverotunniste, jos tavarat siirretään 
138 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaises-
ti;  

c) näyttö siitä, että maahantuodut tavarat on 
tarkoitus kuljettaa tai lähettää tuontijäsenval-
tiosta toiseen jäsenvaltioon. 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että 
c alakohdassa tarkoitettu näyttö on esitettävä 
toimivaltaisille viranomaisille ainoastaan 
pyydettäessä. 

2.1.2 Suomen lainsäädäntö 

Voimassa olevan arvonlisäverolain 
94 b §:n mukaan verotonta on tavaran maa-
hantuonti, jos tavaran tuontikuljetus päättyy 
toisessa jäsenvaltiossa ja jos tavara on yhtei-
sömyyntinä veroton ja maahantuojana on 
elinkeinonharjoittaja. 

Tällaisen maahantuonnin verottomuuden 
osoitukseksi Tullin ohjeistus edellyttää maa-
hantuojan arvonlisäverotunnistetta tuonti-
jäsenvaltiossa, yhteisöhankinnan tekevän ar-
vonlisäverotunnistetta toisessa jäsenvaltiossa 
sekä näyttöä siitä, että tuontikuljetus päättyy 
toisessa jäsenvaltiossa. 
 
2.2 Ehdotetut muutokset 

Arvonlisäverolain 94 b §:n sanamuotoa eh-
dotetaan muutettavaksi arvonlisäverodirek-
tiivin edellyttämällä tavalla vastaamaan di-
rektiivin 143 artiklan 2 kohdassa asetettuja 
maahantuonnin verovapauden ehtoja.  

Kun maahantuontia seuraa arvonlisävero-
lain 72 b §:n 1 tai 6 momentissa tarkoitettu 
yhteisömyynti, maahantuonnin verottomuu-
den edellytyksenä olisi, että maahantuoja on 
maahantuontihetkellä ilmoittanut hänelle 
tuontijäsenvaltiossa myönnetyn arvonlisäve-
rotunnisteen, ostajan arvonlisäverotunnisteen 
toisessa jäsenvaltiossa tai tavaran siirtotilan-
teessa maahantuojan oman arvonlisäverotun-
nisteen kuljetuksen saapumisjäsenvaltiossa 
sekä esittänyt näytön siitä, että maahantuodut 
tavarat on tarkoitus kuljettaa tai lähettää 
tuontijäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon. 
Käytännön syistä tulliviranomainen voisi olla 
vaatimatta näyttöä toiseen jäsenvaltioon lä-
hettämistarkoituksesta kaikissa tilanteissa 
tuontihetkellä, mutta näytön olisi kuitenkin 
oltava maahantuojan kirjanpidossa. 

Säännöksessä edellytettävät tiedot eivät 
poikkeaisi niistä tiedoista, joita maahantuon-
nin vapauttaminen arvonlisäverosta jo nyt 
käytännössä edellyttää Tullin ohjeistuksen 
perusteella. 
 
3  Muut muutokset  

Arvonlisäverolakiin ehdotetaan tehtäväksi 
eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Lain 6 §:n 
4 momentissa ja 79 §:n 2 momentissa olevat 
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viittaukset pääkaupunkiseudun yhteistyöval-
tuuskuntaan poistettaisiin vanhentuneina ja 
7 §:n 1 momentissa oleva luettelo valtion lai-
toksista saatettaisiin ajan tasalle. Lain 
85 a §:n 1 momentin 6 kohdan viittaukset 
lääkelaissa tarkoitettuja valmisteita koskeviin 
säännnöksiin ajantasaistettaisiin. Lisäksi la-
kiin tehtäisiin eräitä selvennyksiä ja viittaus-
tarkistuksia. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

Ehdotetuilla muutoksilla ei arvioida olevan 
merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.  

Liikeomaisuuteen kuuluvan kiinteistön 
oman käytön verotussäännös ei ole tullut 
käytännössä sovellettavaksi. 

Suomen ja muiden valtioiden välillä ei tällä 
hetkellä tapahdu lämpö- ja jäähdytysenergian 

kauppaa lämpö- ja jäähdytysverkkojen kaut-
ta. Suomeen ei tällä hetkellä myöskään maa-
hantuoda kaasusäiliöaluksesta verkkoon syö-
tettävää kaasua. 

Maahantuonnin verovapautta koskevalla 
esityksellä ei arvioida olevan olennaisia vai-
kutuksia verovelvollisille eikä Tulli- tai Ve-
rohallinnolle, koska jo nyt maahantuonnin 
arvonlisäverovapauteen sovelletaan samoja 
edellytyksiä. 
 
5  Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä ja siitä on kuultu keskeisiä elinkei-
noelämän etujärjestöjä, vero- ja kirjanpito-
asiantuntijoiden järjestöjä, Ahvenanmaan 
maakuntahallitusta, Tullihallitusta, Verohal-
lintoa sekä ulkoasiainministeriötä. 

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Arvonlisäverolaki 

6 §. Pääkaupunkiseudun kuntien jätehuol-
toa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteis-
toiminnasta annetulla lailla (829/2009) on 
kumottu pääkaupunkiseudun yhteistyöval-
tuuskunnasta annettu laki (1269/1996). Pää-
kaupunkiseudun kuntien joukkoliikenteen 
hoitaa nykyisin kuntayhtymä. Arvonlisävero-
lain 8 §:n mukaan kuntayhtymään sovelle-
taan, mitä tässä laissa säädetään kunnasta. 
Edellä mainituista syistä arvonlisäverolain 
6 §:n 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että säännöksessä oleva viittaus pää-
kaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaan 
poistettaisiin tarpeettomana. 

7 §. Pykälän 1 momentissa oleva erillisinä 
verovelvollisina verotettavien valtion laitos-
ten luettelo ajantasaistettaisiin. 

Valtion hankintakeskus on muutettu osake-
yhtiöksi valtion hankintakeskuksen muutta-
misesta osakeyhtiöksi annetulla lailla 
(1508/1994). Valtion pukutehdas on yhtiöi-
tetty valtion pukutehtaan yhtiöittämisestä an-
netulla lailla (1525/1994). Lisäksi Valtion 
viljavarasto on muutettu osakeyhtiöksi Valti-
on viljavaraston liiketoiminnoista muodostet-

tavasta osakeyhtiöstä annetulla lailla 
(970/1994).  

Edellä mainituista syistä pykälän 1 mo-
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
säännöksissä olevat viittaukset valtion han-
kintakeskukseen, valtion pukutehtaaseen ja 
Valtion viljavarastoon poistettaisiin vanhen-
tuneina. 

16 §. Pykälän 2 momentissa säädetään 
33 a §:ssä tarkoitetun oman käytön veron 
suorittamisvelvollisuuden syntymisajankoh-
dasta. Momentti kumottaisiin, koska 33 a § 
kumottaisiin.  

17 §. Pykälään sisältyvää tavaran määri-
telmää tarkistettaisiin siten, että ”lämpö” ja 
”kylmyys” muutettaisiin ”lämpö- ja jäähdy-
tysenergiaksi”. Muutos vastaisi teknisen di-
rektiivin 1 artiklan 3 kohtaa, jossa muutetaan 
arvonlisäverodirektiivin 15 artiklan 1 kohta. 

23 §. Pykälässä oleva viittaus 33 a §:ään 
kumottaisiin. 

26 c §. Pykälän 3 momentin 1 kohtaa ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että säännöksissä 
oleva vanhentunut viittaus 70 §:n 1 momen-
tin 6 ja 7 kohtaan tarkistettaisiin koskemaan 
70 §:n 1 momentin 6—8 kohtaa. 

Pykälän 3 momentin 3 kohta muutettaisiin 
sanamuodoltaan vastaamaan uutta 
129 b §:ää. 
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26 e §. Pykälään sisältyy valmisteveron 
alaisten tavaroiden määritelmä. Teknisen di-
rektiivin 1 artiklan 1 kohdassa arvonlisäve-
rodirektiivin 2 artiklan 3 kohtaan sisältyvän 
valmisteveronalaisten tuotteiden määritelmän 
sanamuotoa tarkistettiin muun muassa siten, 
että sähköä ei enää nimenomaisesti suljeta 
määritelmän ulkopuolelle. Poissuljenta on 
tarpeeton, koska sähkö ei ole yhteisön val-
misteveroa koskevissa säännöksissä tarkoi-
tettu energiatuote. Sähköön sovelletaan siten 
edelleen sähkön ja kaasun erityisjärjestelmää 
eikä valmisteveron alaisia tuotteita koskevia 
direktiivin säännöksiä. 

Arvonlisäverodirektiivissä valmisteveron 
alaisilla tuotteilla tarkoitetaan muutosten jäl-
keen muun muassa energiatuotteita sellaisina 
kuin ne on määritelty voimassa olevissa yh-
teisön säädöksissä, muttei kaasua, joka luo-
vutetaan yhteisön alueella sijaitsevan maa-
kaasuverkon kautta tai tällaiseen verkkoon 
yhdistetyn verkon kautta. 

Valmisveron alaisen tavaran määritelmää 
tarkistettaisiin arvonlisäverodirektiivin mu-
kaiseksi siten, että siihen sisältyisivät sähkön 
ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta an-
netun lain (1260/1996) 2 §:n 2 kohdan a ja 
c alakohdissa energiatuotteiksi määritellyt 
tuotteet. Mainitut tuotteet ovat valmisteveroa 
koskevien direktiivien mukaan valmisteveron 
alaisia energiatuotteita. Edellä mainitun val-
misteverolain 2 §:n 2 kohdan a alakohdan 
mukaan energiatuotteena pidetään kivihiiltä 
(tullitariffin nimike 2701), ruskohiiltä (tulli-
tariffin nimike 2702) sekä näistä tai turpeesta 
saatua koksia (tullitariffin nimike 2704). 
Voimassa olevaa energiatuotteen määritel-
mää on tarkoitus muuttaa yhteisön säännös-
ten mukaiseksi siten, että se sisältäisi myös 
nesteytetyn maakaasun (tullitariffin nimike 
2711 11). Tästä säädettäisiin edellä mainitun 
valmisteverolain 2 §:n 2 kohdan c alakohdas-
sa. Koska kyseinen alakohta sisältää myös 
kaasumaisen maakaasun (tullitariffin nimike 
2711 21), yhteisön alueella sijaitsevan maa-
kaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon 
kautta toimitettava kaasu olisi tarpeen sulkea 
arvonlisäverolain valmisteveron alaisen tava-
ran määritelmän ulkopuolelle. 

29 §. Pykälän 1 momentin 10 kohta, jossa 
viitataan 33 a §:ään, kumottaisiin. 

33 a §. Pykälässä säädetään uudisrakenta-
misen tai perusparantamisen kohteena olleen 
liikeomaisuuteen kuuluvan kiinteistön käytön 
verottamisesta silloin, kun kiinteistöä käyte-
tään muuhun kuin liiketoiminnan tarkoituk-
seen. Säännös kumottaisiin. 

63 a—72 b §. Pykälissä säädetään sähköön 
ja kaasuun sovellettavasta erityisjärjestelmäs-
tä. Säännöksiä muutettaisiin siten, että eri-
tyisjärjestelmä koskisi myös lämpö- ja jääh-
dytysverkon kautta toimitettavaa lämpö- ja 
jäähdytysenergiaa. Lisäksi tehtäisiin teknisen 
direktiivin mukaiset sanamuodon tarkistukset 
ja muutettaisiin 63 d §:n edellä oleva otsikko. 
Säännökset vastaisivat teknisen direktiivin 
1 artiklan 5 ja 6 kohtaa, jolla muutetaan ar-
vonlisäverodirektiivin 38 ja 39 artiklaa sekä 
59 artiklan ensimmäisen alakohdan h alakoh-
taa. 

72 d §. Pykälän 2 momentissa säädetään 
tavaroiden ja palveluiden verottomasta 
myynnistä toisissa jäsenvaltioissa sijaitseville 
kansainvälisille järjestöille. Momentti muu-
tettaisiin sanamuodoltaan vastaamaan uutta 
129 b §:ää ja siirrettäisiin 3 momentiksi.  

Pykälän 3 momentissa säädetään tavaroi-
den ja palveluiden verottomasta myynnistä 
toisissa jäsenvaltioissa sijaitseville Euroopan 
yhteisöjen toimielimelle ja henkilökunnalle. 
Momenttiin tehtäisiin vastaavat teknisestä di-
rektiivistä ja Lissabonin sopimuksesta aiheu-
tuvat tarkistukset kuin jäljempänä mainittuun 
129 §:n 1 momentin säännökseen. Verotto-
muus myönnettäisiin edelleen vastaavin edel-
lytyksin kuin se myönnetään sijaintivaltiossa. 
Momentti siirrettäisiin 2 momentiksi. 

72 j §. Valmisteverotuslaki (1469/1994) on 
kumottu valmisteverotuslailla (182/2010), 
joka on tullut voimaan 1 päivänä huhtikuuta 
2010. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että säännöksessä oleva viit-
taus kumotun valmisteverotuslain 7 §:n 
2 kohdan verottoman varaston määritelmään 
tarkistettaisiin koskemaan voimassa olevan 
valmisteverotuslain vastaavaa 6 §:n 5 kohdan 
määritelmää. Säännöksen tosiasiallinen so-
veltamisala säilyisi ennallaan. 

76 a §. Pykälässä säädetään 33 a §:ssä tar-
koitetun oman käytön veron perusteesta. 
Säännös kumottaisiin. 

77 §. Pykälässä oleva viittaus 76 a §:ään 
kumottaisiin. 
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79 §. Pääkaupunkiseudun kuntien jätehuol-
toa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteis-
toiminnasta annetun lain (829/2009) mukaan 
pääkaupunkiseudun kuntien jätehuollosta 
vastaa ja joukkoliikenteen hoitaa nykyisin 
kuntayhtymä. Arvonlisäverolain 8 §:n mu-
kaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä tässä 
laissa säädetään kunnasta. Edellä mainituista 
syistä pykälän 2 momentissa oleva viittaus 
pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaan 
poistettaisiin tarpeettomana. 

85 a §. Pykälän 1 momentin 6 kohdan mu-
kaan alennettua 9 prosentin verokantaa so-
velletaan lainkohdassa tarkoitettuihin lääk-
keisiin, jotka on määritelty tarkemmin lääke-
laissa (395/1987), sekä eräisiin sairasvakuu-
tuslain (364/1963) mukaan korvaukseen oi-
keuttaviin tuotteisiin. 

Lääkelakiin on tehty arvonlisäverolain 
säännöksen voimaan tulon jälkeen useita 
muutoksia, mistä johtuen arvonlisäverolaissa 
olevat viittaukset lääkelain säännöksiin ovat 
vanhentuneet. Lisäksi sairausvakuutuslaki 
(1224/2004) on korvannut sairausvakuutus-
lain (364/1963). 

Pykälän 1 momentin 6 kohtaa ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että säännöksessä olevia 
vanhentuneita viittauksia lääkelain 21 §:n 
2 momentissa ja 21 a §:ssä tarkoitettuihin 
rohdosvalmisteisiin sekä homeopaattisiin ja 
antroposofisiin valmisteisiin tarkistettaisiin. 
Ehdotetussa säännöksessä viitattaisiin kasvi-
rohdosvalmisteita koskevaan lääkelain 
22 §:ään ja homeopaattisia valmisteita kos-
kevaan 22 a §:ään. Lääkelainsäädännössä ei 
enää erikseen mainita antroposofisia valmis-
teita, vaan nämä rekisteröidään homeopaatti-
sina valmisteina. 

Alennettua verokantaa sovellettaisiin ny-
kyiseen tapaan lääkelaissa tarkoitettuun re-
kisteröityyn rohdosvalmisteeseen ja homeo-
paattiseen valmisteeseen, joita mainituissa 
lainkohdissa tarkoitettuun rekisteröintiin lii-
tetyn ehdon mukaan saadaan myydä ainoas-
taan lääkelaissa tarkoitetusta apteekkiliik-
keestä. Uusi termi apteekkiliike vastaisi lää-
kelain muuttamisesta annettuun hallituksen 
esitykseen (HE 94/2010 vp) sisältyvää määri-
telmää. Viittaus lääkelain säännöksissä tar-
koitettuun lupaan poistettaisiin vanhentunee-
na. 

Säännöksen tosiasiallinen soveltamisala 
säilyisi ennallaan. 

94 §. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa sää-
detään sähkön ja maakaasuverkon kautta 
toimitettavan kaasun maahantuonnin verot-
tomuudesta. Kohtaa muutettaisiin siten, että 
maahantuonnin verottomuus koskisi myös 
kaasusäiliöaluksesta maakaasuverkkoon tai 
tuotantovaiheen kaasuputkistoon syötettyä 
kaasua sekä verkon kautta toimitettavaa läm-
pö- ja jäähdytysenergiaa. Verottomuus ei si-
ten käytännössä koskisi muille kuin verovel-
vollisille elinkeinonharjoittajille myytyä kaa-
sua. Lisäksi tehtäisiin teknisen direktiivin 
mukaiset sanamuodon tarkistukset. Muutok-
set vastaisivat teknisen direktiivin 1 artiklan 
10 kohtaa, jolla muutettiin arvonlisäverodi-
rektiivin 143 artiklan l alakohtaa. 

Pykälän 1 momentin 22 kohdassa sääde-
tään Euroopan yhteisöjen toimielimen käyt-
töön hankitun tavaran maahantuonnin verot-
tomuudesta. Kohtaan tehtäisiin vastaavat tar-
kistukset kuin lain 129 §:ään. Verottomuus 
koskisi edelleen vain viralliseen käyttöön 
hankittuja tavaroita. Muutokset vastaisivat 
teknisen direktiivin 1 artiklan 10 kohtaa, jolla 
lisättiin arvonlisäverodirektiivin 143 artik-
laan uusi fa) alakohta. 

Pykälän 1 momentin uudessa 23 kohdassa 
säädettäisiin 129 b §:ssä tarkoitetun kansain-
välisen järjestön tai sen henkilökunnan maa-
hantuoman tavaran maahantuonnin verotto-
muudesta, jolloin nykyinen 23 kohta siirtyisi 
uudeksi 24 kohdaksi. Verottomuuden edelly-
tyksenä olisi, että siitä on sovittu järjestön 
perustamis- tai isäntämaasopimuksessa.  

94 a §. Pykälän mukaan verotonta on tieto-
välineen ja sille tallennetun atk-
erikoisohjelman maahantuonti, kun maahan-
tuojana on elinkeinonharjoittaja. 

Tuotaessa maahan ulkomailta ostettu atk-
erikoisohjelma tietovälineelle tallennettuna 
tapahtuu sekä tavaran maahantuonti (tietovä-
line) että palvelun myynti (atk-ohjelma). Kun 
maahantuojana on elinkeinonharjoittaja, tie-
tovälinettä pidetään atk-erikoisohjelman lisä-
varusteena ja kokonaisuus verotetaan palve-
lun myyntinä arvonlisäverolain 65 §:n mu-
kaisesti. Tietovälinettä ei veroteta maahan-
tuonnissa yhteydessä, jotta vältytään kahden-
kertaiselta verotukselta. 
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Palvelujen myyntimaata koskevia säännök-
siä muutettiin vuoden 2010 alusta. Uuden 
64 §:n 2 kohdan mukaan palvelujen myynti-
maata koskevia säännöksiä sovellettaessa ar-
vonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyä 
oikeushenkilöä pidetään elinkeinonharjoitta-
jana. Edellä mainitun mukaisesti myös tällai-
sen oikeushenkilön ostaman ja maahan-
tuoman tietovälineen ja sille tallennetun atk-
erikoisohjelman kokonaisuus verotetaan pal-
velun myyntinä. Arvonlisäverolain 94 a §:n 
nykyistä sanamuotoa esitetään tarkistettavak-
si siten, että se selvästi kattaa myös arvon-
lisäverovelvollisten rekisteriin merkityn oi-
keushenkilön suorittaman tietovälineen ja sil-
le tallennetun atk-erikoisohjelman maahan-
tuonnin. 

94 b §. Pykälässä säädetään maahantuon-
nin verottomuudesta tilanteessa, jossa maa-
hantuontia seuraa maahantuotujen tavaroiden 
yhteisömyynti. Pykälään lisättäisiin uusi 
2 momentti, jossa täsmennetään maahan-
tuonnin verovapauden ehtoja. Säännös vas-
taisi arvolisäverodirektiivin 143 artiklan 
2 kohtaa. 

114 §. Arvonlisäverolain 114 §:n 4 mo-
mentissa olevaa viittausta autoverolain 
(1482/1994) 24 §:n mukaisiin tilapäiseen 
käyttöön tarkoitettuihin istuimiin tarkistettai-
siin sen johdosta, että autoverolain 24 § on 
kumottu autoverolain muuttamisesta annetul-
la lailla (5/2009). Säännöksen tosiasiallinen 
soveltamisala säilyisi ennallaan. 

129 §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
Euroopan yhteisöjen Suomessa toimivalle 
toimielimelle sen viralliseen käyttöön ostet-
tujen tavaroiden ja palveluiden hankintaan 
sisältyvän veron palauttamisesta. Säännöksen 
sanamuotoa tarkistettaisiin arvonlisäverodi-
rektiivin mukaisesti ja sen rakennetta sel-
keytettäisiin.  

Arvonlisäverodirektiiviin 151 artiklan 
1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan teknisellä 
direktiivillä lisätyn aa alakohdan mukaan jä-
senvaltioiden on vapautettava verosta tava-
roiden tai palvelujen suoritukset Euroopan 
yhteisölle, Euroopan atomienergiayhteisölle, 
Euroopan keskuspankille tai Euroopan inves-
tointipankille taikka sellaisille yhteisöjen pe-
rustamille elimille, joihin sovelletaan Euroo-
pan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 
8 päivänä huhtikuuta 1965 tehtyä pöytäkir-

jaa, mainitun pöytäkirjan ja sen täytäntöön-
panosta tehtyjen sopimusten tai kotipaikka-
sopimusten rajoituksin ja edellytyksin sekä 
sikäli kuin siitä ei aiheudu kilpailun vääris-
tymistä. Teknisellä direktiivillä ei tehty eri-
oikeus- ja vapautuspöytäkirjaan ja sen sovel-
tamissääntöihin tai isäntämaasopimuksiin pe-
rustuviin verovapautuksiin sisällöllisiä muu-
toksia. Kohdan toisen alakohdan mukaan en-
simmäisessä alakohdassa säädettyjä vapau-
tuksia sovelletaan sijaintijäsenvaltion vahvis-
tamin rajoituksin yhdenmukaisten verosään-
nösten säätämiseen asti. Artiklan 2 kohdassa 
säädetään, että sellaisten tavaroiden luovu-
tusten, joita ei lähetetä tai kuljeteta luovutus-
jäsenvaltion ulkopuolelle, sekä palvelujen 
suoritusten osalta vapautus voidaan myöntää 
arvonlisäveron palautusmenettelyä noudatta-
en. Erioikeus- ja vapautuspöytäkirjaa on 
muutettu Lissabonin sopimukseen liitetyllä 
pöytäkirjalla N:o 1 (Euvl C 306/165, 
17.12.2007). 

Pykälän 1 momentissa viitattaisiin voimas-
saolevan erioikeus- ja vapautuspöytäkirjan 
mukaisesti nykyisen Euroopan yhteisöjen si-
jasta Euroopan unioniin. Yhteisöjen toimie-
limen sijasta viitattaisiin Euroopan unionin 
tai Euroopan atomienergiayhteisön elimeen, 
johon sovelletaan Euroopan unionin erioike-
uksista ja vapautuksista tehtyä pöytäkirjaa. 
Elimellä tarkoitettaisiin unionin ja ato-
mienergiayhteisön varsinaisten toimielinten 
(muun muassa Euroopan keskuspankki) li-
säksi neuvoa-antavia elimiä sekä muita eli-
miä, laitoksia, erillisvirastoja ja toimipaikko-
ja, jotka ovat edellä mainitun pöytäkirjan pe-
rusteella oikeutettuja palautukseen. Lainkoh-
ta soveltuisi myös Euroopan investointipank-
kiin. Myös Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 187 artiklassa tarkoitetut 
unionin tutkimusta, teknologista kehittämistä 
ja esittelyä koskevien toimintaohjelmien 
asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta tar-
peelliset yhteisyritykset ja muut järjestelmät 
voivat olla oikeutettuja palautukseen. Pykälä 
soveltuisi käytännössä nykyiseen tapaan Eu-
roopan unionin komission edustustoon, Eu-
roopan parlamentin tiedotustoimistoon, Eu-
roopan investointipankin Helsingin toimis-
toon sekä Euroopan kemikaalivirastoon. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin voimassa 
olevan pykälän 1 ja 3 momenttiin sisältyvät 
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edellytykset palautukselle, jotka perustuvat 
erioikeus- ja vapauspöytäkirjaan sekä sen so-
veltamissääntöihin. Direktiivin mukaisesti 
säädettäisiin erioikeus- ja vapauspöytäkirjan 
sekä sen soveltamissääntöjen tai isäntämaa-
sopimusten mukaisten edellytysten ja rajoi-
tusten noudattamisesta. Direktiivistä poiketen 
momentissa ei säädettäisi nimenomaisesti 
kilpailun vääristymistä koskevasta edellytyk-
sestä, koska tämä sisältyy erioikeus- ja vapa-
uspöytäkirjaan. Palautuksen edellytykset oli-
sivat samat kuin nykyisin. 

Pykälän 3 momentin mukaan palautukseen 
sovellettaisiin nykyiseen tapaan hakemusme-
nettelyä. Hakemus tehtäisiin Verohallinnolle. 
Vero palautettaisiin neljänneskalenterivuosit-
tain nykyisen kalenterivuosittaisen palautuk-
sen sijasta. 

Pykälän nykyisessä 2 momentissa sääde-
tään Euroopan yhteisöjen ja Suomessa sijait-
sevan julkisen tai yksityisen yhteisön välillä 
tehdyn tilaustutkimusta koskevan sopimuk-
sen tai yhteistyösopimuksen perusteella 
Suomessa ostettujen tavaroiden ja palvelujen 
tai maahantuotujen tavaroiden hankintaan si-
sältyvän veron palauttamisesta Euroopan yh-
teisölle. Veron palauttaminen perustuu erioi-
keus- ja vapauspöytäkirjan soveltamissään-
töihin, mutta koskee eri tilanteita kuin 1 mo-
mentissa tarkoitettu palautus. Säännös siirret-
täisiin sisällöltään muuttamattomana uudeksi 
129 a §:ksi. 

129 a §. Uuden pykälän 1—3 momenttei-
hin sisältyisi nykyistä 129 §:n 2 momenttia 
vastaavat säännökset, joihin tehtäisiin Lissa-
bonin sopimuksesta aiheutuvat tarkistukset. 
Vero palautettaisiin neljänneskalenterivuosit-
tain nykyisen kalenterivuosittaisen palautuk-
sen sijasta. Hakemusmenettelyn osalta sään-
nöstä tarkennettaisiin siten, että palautusta 
olisi haettava Verohallinnolta.  

129 b §. Pykälässä säädettäisiin selkeyden 
vuoksi Suomessa sijaitsevan muun kansain-
välisen järjestön kuin Euroopan unionin oi-
keudesta saada palautuksena Suomesta ostet-
tujen tavaroiden ja palvelujen hankintaan si-
sältyvä vero. Teknisellä direktiivillä ei muu-
tettu sisällöllisesti kansainvälisiä järjestöjä 
koskevaa verovapautta vaan ainoastaan täs-
mennettiin sen suhdetta erioikeus- ja vapaus-
pöytäkirjaan perustuvaan verovapauteen. 
Säännös vastaisi arvonlisäverodirektiivin 

151 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakoh-
dan b alakohtaa. 

Suomessa sijaitsevia kansainvälisiä järjes-
töjä ovat Taloudellisen kehitystutkimuksen 
kansainvälinen instituutti, Itämeren alueen 
merellisen ympäristön suojelukomissio, Kan-
sainvälinen siirtolaisuusjärjestö, Euroopan 
metsäinstituutti ja Pohjoismaiden Investoin-
tipankki. 

Pykälän 1 ja 2 momentissa säädettäisiin ve-
ron palauttamisesta Suomen viranomaisen 
tunnustamille edellä mainituille järjestöille ja 
niiden henkilökunnalle perustamis- tai isän-
tämaasopimuksessa sovituin rajoituksin ja 
edellytyksin. Yleisimmin palautus koskee 
vain viralliseen käyttöön hankittuja tavaroita 
ja palveluita eikä henkilökunnalla ole pää-
sääntöisesti oikeutta palautukseen. Sopimuk-
sissa järjestöjen johto on kuitenkin voitu rin-
nastaa ulkovaltojen diplomaattisiin edustajiin 
palautusoikeuden osalta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin myös 
pienimmästä palautettavan veron määrästä. 
Järjestöjen perustamis- ja isäntämaasopimuk-
siin sisältyy säännönmukaisesti määräys, että 
verovapaus koskee vain arvoltaan merkittä-
viä hankintoja. Säädettävää 170 euron euro-
määräistä rajaa on sovellettu käytännössä 
yhdenmukaisesti perustamis- ja isäntämaaso-
pimusten perusteella kansainvälisiin järjes-
töihin. Raja olisi yhdenmukainen diplomaat-
tisiin hankintoihin sovellettavan rajan kanssa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin palau-
tukseen sovellettavasta menettelystä. Pykälän 
3 momentin mukaan hakemus tehtäisiin ul-
koasiainministeriölle, joka muun muassa 
vahvistaisi, onko kysymyksessä verovapau-
tukseen oikeutettu kansainvälinen järjestö ja 
täyttyvätkö perustamis- ja isäntämaasopi-
muksen käyttötarkoitusta koskevat edellytyk-
set. Verohallinto tarkistaisi euromääräisen ra-
jan ja muut palautuksen edellytykset sekä pa-
lauttaisi veron neljänneskalenterivuosittain. 
Menettelyä on sovellettu käytännössä yh-
denmukaisesti perustamis- ja isäntämaaso-
pimusten perusteella kansainvälisiin järjes-
töihin. 

130 §. Pykälän 4 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että säännöksessä oleva 
vanhentunut viittaus lain 6 §:n 2 momenttiin 
tarkistettaisiin koskemaan lain 6 §:n 3 mo-
menttia. 
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146 b §. Säännöksessä oleva viittaus ku-
mottuun valmisteverotuslakiin tarkistettaisiin 
koskemaan voimassa olevaa valmisteverotus-
lakia. 
 
1.2. Laki Ahvenanmaan maakuntaa koske-
vista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmis-
teverolainsäädäntöön 

6 a §. Pykälässä säädetään sähköön ja kaa-
suun sovellettavasta erityisjärjestelmästä. 
Säännöstä muutettaisiin siten, että erityisjär-
jestelmä koskisi myös lämpö- ja jäähdytys-
verkon kautta toimitettavaa lämpö- ja jäähdy-
tysenergiaa. Lisäksi tehtäisiin vastaavat sa-
namuodon tarkistukset kuin arvonlisäverola-
kiin. 
 
2  Voimaantulo 

Arvonlisäverodirektiivin muuttamista kos-
kevien direktiivien mukaan niiden edellyttä-

mä lainsäädäntö on saatettava voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2011. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että lait tulisivat voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2011.  

Lakeja sovellettaisiin tavaroihin ja palve-
luihin, joiden osalta veron suorittamisvelvol-
lisuus on syntynyt lain voimaantultua. 
 
3  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valmisteveron alaisen tavaran 
määritelmän osalta hallituksen esitykseen 
energiaverotusta koskevan lainsäädännön 
muuttamisesta, HE 147/2010 vp. 

Muutettavaksi ehdotetun arvonlisäverolain 
85 a §:n 1 momentin 6 kohdan osalta esitys 
liittyy lääkelain muuttamisesta annettuun hal-
lituksen esitykseen, HE 94/2010 vp. 
 

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) 16 §:n 2 momentti, 29 §:n 1 momentin 10 kohta 

sekä 33 a ja 76 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1061/2007, 
muutetaan 6 §:n 4 momentti, 7 §:n 1 momentti, 17 §:n suomenkielinen sanamuoto, 23 §, 

26 c §:n 3 momentin 1 ja 3 kohta, 26 e §, 29 §:n 1 momentin 9 kohta, 63 a §:n 5 momentin 
4 kohta, 63 b §:n 7 momentin 4 kohta, 63 d § ja sen edellä oleva väliotsikko, 69 h §:n 2 mo-
mentin 10 kohta, 70 §:n 3 momentti, 72 b §:n 5 momentti, 72 d §:n 2 ja 3 momentti, 72 j §:n 
2 momentti, 77 §, 79 §:n 2 momentti, 85 a §:n 1 momentin 6 kohta, 94 §:n 1 momentin 2, 22 
ja 23 kohta, 94 a §, 114 §:n 4 momentti, 129 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 130 §:n 4 mo-
mentti sekä 146 b §, 

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 4 momentti, 23 §, 29 §:n 1 momentin 9 kohta ja 77 § laissa 
1061/2007, 26 c §:n 3 momentin 1 kohta laissa 763/1999, 26 c §:n 3 momentin 3 kohta, 
72 d §:n 2 momentti ja 72 j §:n 2 momentti laissa 1767/1995, 26 e §, 79 §:n 2 momentti ja 
94 a § laissa 1486/1994, 63 a §:n 5 momentin 4 kohta, 63 b §:n 7 momentin 4 kohta, 63 d § ja 
sen edellä oleva väliotsikko, 70 §:n 3 momentti, 72 b §:n 5 momentti ja 94 §:n 1 momentin 
2 kohta laissa 935/2004, 69 h §:n 2 momentin 10 kohta laissa 886/2009, 72 d §:n 3 momentti 
laissa 585/1997, 85 a §:n 1 momentin 6 kohta laissa 1265/1997, 94 §:n 1 momentin 22 ja 
23 kohta laissa 737/2008, 114 §:n 4 momentti laissa 1234/2004, 129 § laeissa 1767/1995 ja 
915/2001 sekä sen edellä oleva väliotsikko laissa 1767/1995, 130 §:n 4 momentti laissa 
529/2010 ja 146 b § laissa 542/1996, sekä 

lisätään 94 §:n 1 momenttiin uusi 24 kohta, 94 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 
1486/1994, uusi 2 momentti, lakiin uusi 129 a ja 129 b § sekä 129 §:n edelle uusi väliotsikko 
seuraavasti: 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunta on verovelvollinen harjoittamastaan 
tai järjestämästään henkilökuljetustoiminnas-
ta silloinkin, kun toiminta ei tapahdu liike-
toiminnan muodossa. 
 

7 § 
Valtion liikelaitokset, Huoltovarmuuskes-

kus, Suomen Pankki ja Kansaneläkelaitos 
ovat harjoittamastaan 1 §:ssä tarkoitetusta 
toiminnasta erikseen verovelvollisia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 §  
Tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä 

sekä sähköä, kaasua, lämpö- ja jäähdy-
tysenergiaa ja muuta niihin verrattavaa ener-
giahyödykettä. Palvelulla tarkoitetaan kaik-

kea muuta, mitä voidaan myydä liiketoimin-
nan muodossa.  
 

23 § 
Eräiden kiinteistöön liittyvien palvelujen 

ottamisesta omaan käyttöön säädetään 31, 
31 a, 32 ja 33 §:ssä.  
 

26 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhteisöhankinnasta ei myöskään ole kyse, 
jos  

1) tavaran myynnistä ei olisi 58 §:n taikka 
70 §:n 1 momentin 6—8 kohdan nojalla suo-
ritettava veroa, jos myynti tapahtuisi Suo-
messa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) hankkijana on kansainvälinen järjestö tai 
sen henkilökunta, joka olisi perustamis- tai 
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isäntämaasopimuksen mukaan oikeutettu 
hankintaan sisältyvän veron palautukseen, 
jos myynti tapahtuisi Suomessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 e § 
Valmisteveron alaisilla tavaroilla tarkoite-

taan tässä laissa alkoholi- ja alkoholijuoma-
verosta annetun lain (1471/1994) 3 §:ssä, tu-
pakkaverosta annetun lain (1470/1994) 2 §:n 
1 momentissa, nestemäisten polttoaineiden 
valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 
2 §:n 1 momentissa sekä sähkön ja eräiden 
polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 
(1260/1996) 2 §:n 2 kohdan a ja c alakohdas-
sa tarkoitettuja tavaroita, lukuun ottamatta 
yhteisön alueella sijaitsevan maakaasuverkon 
tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitet-
tavaa kaasua. 
 

29 § 
Sen estämättä, mitä 27 §:ssä säädetään, ve-

roa suoritetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) yleisen tien tai rautatien kokonaishoito-
palvelun luovuttamisesta valtiolle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

63 a §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei 
sovelleta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) sähkön, yhteisön alueella sijaitsevan 
maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon 
kautta toimitettavan kaasun eikä lämpö- ja 
jäähdytysverkon kautta toimitettavan lämpö- 
ja jäähdytysenergian myyntiin.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

63 b §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei 
sovelleta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) sähkön, yhteisön alueella sijaitsevan 
maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon 
kautta toimitettavan kaasun eikä lämpö- ja 
jäähdytysverkon kautta toimitettavan lämpö- 
ja jäähdytysenergian myyntiin.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Sähkön ja verkon kautta toimitettavan kaa-
sun tai lämpö- ja jäähdytysenergian myynti 

63 d § 
Sähkö, yhteisön 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 
kotipaikka on täällä. 

Sähkö, yhteisön 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 kotipaik-
ka on täällä. 

Tässä pykälässä verovelvollisella jälleen-
myyjällä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, 
jonka pääasiallisena toimintana kaasun, säh-
kön sekä lämpö- ja jäähdytysenergian ostojen 
osalta on kyseisten tuotteiden jälleenmyynti 
ja jonka oma kulutus näiden tuotteiden osalta 
on hyvin vähäinen. 
 

69 h §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja palveluja 
ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) pääsyn tarjoaminen yhteisön alueella 
sijaitsevaan maakaasuverkkoon tai siihen yh-
distettyyn verkkoon, sähköverkkoon tai läm-
pö- ja jäähdytysverkkoon, niiden kautta ta-
pahtuva sähkön, kaasun sekä lämpö- ja jääh-
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dytysenergian siirto ja jakelu sekä muut näi-
hin toimiin välittömästi liittyvät palvelut. 
 
 

70 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momenttia ei sovelleta sähkön, 
yhteisön alueella sijaitsevan maakaasuverkon 
tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitet-
tavan kaasun eikä lämpö- ja jäähdytysverkon 
kautta toimitettavan lämpö- ja jäähdy-
tysenergian myyntiin. 
 

72 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tavaran myyntiä ei pidetä yhteisömyynti-
nä, jos myyntiin on sovellettu 79 a §:ssä tar-
koitettua menettelyä taikka jos kyse on säh-
kön, yhteisön alueella sijaitsevan maakaasu-
verkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta 
toimitettavan kaasun taikka lämpö- ja jääh-
dytysverkon kautta toimitettavan lämpö- ja 
jäähdytysenergian myynnistä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

72 d § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Veroa ei suoriteta tavaroiden ja palvelujen 
myynnistä toisessa jäsenvaltiossa sijaitseval-
le Euroopan unionin tai Euroopan ato-
mienergiayhteisön elimelle, johon sovelle-
taan Euroopan unionin erioikeuksista ja va-
pauksista 8 päivänä huhtikuuta 1965 tehtyä 
pöytäkirjaa, ja näiden henkilökunnalle vas-
taavin edellytyksin kuin verottomuus myön-
netään sijaintivaltiossa.  

Veroa ei suoriteta tavaroiden ja palvelujen 
myynnistä toisissa jäsenvaltioissa sijaitseville 
muille kuin 2 momentissa tarkoitetuille kan-
sainvälisille järjestöille ja niiden henkilökun-
nalle niillä rajoituksilla ja edellytyksillä, jot-
ka on sovittu järjestön perustamis- tai isän-
tämaasopimuksessa. Verottomuuden edelly-
tyksenä on, että sijaintivaltio on tunnustanut 
järjestön kansainväliseksi järjestöksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

72 j § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Valmisteveron alaisten tavaroiden katso-
taan olevan verovarastointimenettelyssä sil-
loin, kun ne ovat valmisteverotuslain 

(182/2010) 6 §:n 5 kohdassa tarkoitetussa va-
rastossa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

77 § 
Edellä 74—76 §:ssä tarkoitettu veron pe-

ruste ei sisällä veron osuutta. 
 

79 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kun tavaran tai palvelun myyjänä on kunta, 
suoraan hintoihin liittyvänä tukena ja avus-
tuksena ei pidetä toiminnan harjoittamisesta 
tai järjestämisestä aiheutunutta kunnan kat-
tamaa alijäämää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

85 a § 
Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seu-

raavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhan-
kinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja 
maahantuonnista suoritettava vero on 9 pro-
senttia veron perusteesta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) lääkelaissa (395/1987) tarkoitettu lääke, 
lääkelain 22 ja 22 a §:ssä tarkoitetut valmis-
teet, joita mainituissa lainkohdissa tarkoitet-
tuun rekisteröintiin liitetyn ehdon mukaan 
saadaan myydä ainoastaan apteekkiliikkees-
tä, sekä kliininen ravintovalmiste ja niitä vas-
taava tuote sekä perusvoide silloin, kun ne 
oikeuttavat korvaukseen sairausvakuutuslain 
(1224/2004) perusteella; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

94 §  
Verotonta on seuraavien tavaroiden maa-

hantuonti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) sähkö, maakaasuverkon tai siihen yhdis-
tetyn verkon kautta toimitettava kaasu, kaa-
susäiliöaluksesta maakaasuverkkoon tai tuo-
tantovaiheen kaasuputkistoon syötettävä kaa-
su sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta 
toimitettava lämpö- ja jäähdytysenergia; 
— — — — — — — — — — — — — —  

22) 129 §:ssä tarkoitetun Euroopan unionin 
tai Euroopan atomienergiayhteisön elimen 
viralliseen käyttöön tuomat tavarat niillä 
edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on sovittu 
129 §:ssä tarkoitetussa pöytäkirjassa tai so-
pimuksessa, edellyttäen, että tavaran maa-
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hantuonnista suoritettavan veron peruste li-
sättynä arvonlisäveron osuudella olisi vähin-
tään 80 euroa; 

23) 129 b §:ssä tarkoitetun kansainvälisen 
järjestön ja sen henkilökunnan maahan-
tuomat tavarat niillä edellytyksillä ja rajoi-
tuksilla, jotka on sovittu järjestön perustamis- 
tai isäntämaasopimuksessa, edellyttäen, että 
maahantuonnista suoritettavan veron peruste 
lisättynä arvonlisäveron osuudella olisi vä-
hintään 170 euroa; 

24) tavarat, joiden kokonaisarvo on enin-
tään 22 euroa, tupakkatuotteita, alkoholia, al-
koholijuomia ja hajuvesiä lukuun ottamatta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

94 a § 
Verotonta on tietovälineen ja sille tallenne-

tun atk-erikoisohjelman maahantuonti, kun 
maahantuojana on elinkeinonharjoittaja tai 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty 
oikeushenkilö. 
 

94 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kun maahantuontia seuraa 72 b §:n 1 tai 
6 momentissa tarkoitettu yhteisömyynti, 
maahantuonnin verottomuuden edellytyksenä 
on, että maahantuoja on tuontihetkellä: 

1) ilmoittanut hänelle Suomessa myönne-
tyn arvonlisäverotunnisteen; 

2) ilmoittanut ostajalle toisessa jäsenvalti-
ossa myönnetyn arvonlisäverotunnisteen tai 
tavaroita siirrettäessä maahantuojan oman 
arvonlisäverotunnisteen kuljetuksen saapu-
misjäsenvaltiossa; ja 

3) pyydettäessä esittänyt näytön siitä, että 
maahantuodut tavarat on tarkoitus lähettää tai 
kuljettaa toiseen jäsenvaltioon. 
 

114 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kaksikäyttöautona pidetään N1-luokkaan 
kuuluvaa ajoneuvoa, joka on varustettu kul-
jettajan istuimen ja tämän vieressä olevien is-
tuinten lisäksi muilla istuimilla tai niiden 
kiinnitykseen tarkoitetuilla laitteilla, lukuun 
ottamatta ennen 1 päivää huhtikuuta 2009 
voimassa olleen autoverolain (1482/1994) 
24 §:n mukaisia tilapäiseen käyttöön tarkoi-
tettuja istuimia tai ennen 30 päivää syyskuuta 
1998 voimassa olleiden tieliikennesäännös-

ten mukaisesti pakettiautoon hyväksyttyjä is-
tuimia. 
 

Euroopan unioni 

129 § 
Suomessa sijaitsevalle Euroopan unionin 

tai Euroopan atomienergiayhteisön elimelle, 
johon sovelletaan Euroopan unionin erioike-
uksista ja vapautuksista 8 päivänä huhtikuuta 
1965 tehtyä pöytäkirjaa, palautetaan Suomes-
ta ostettujen tavaroiden ja palvelujen hankin-
taan sisältyvä vero.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetun palautuk-
sen edellytyksenä on, että tavara tai palvelu 
on hankittu viralliseen käyttöön ja että sen 
verollinen ostohinta on vähintään 80 euroa. 
Palautukseen sovelletaan muutoinkin 1 mo-
mentissa tarkoitetussa pöytäkirjassa ja sen 
täytäntöönpanosta tehdyssä sopimuksessa tai 
isäntämaasopimuksessa sovittuja rajoituksia 
ja edellytyksiä.  

Vero palautetaan neljänneskalenterivuodel-
ta Verohallinnolle tehdyn hakemuksen perus-
teella.  
 

129 a § 
Euroopan unionille palautetaan Euroopan 

unionin ja Suomessa sijaitsevan julkisen tai 
yksityisen yhteisön välillä tehdyn tilaustut-
kimusta koskevan sopimuksen tai yhteistyö-
sopimuksen perusteella Suomesta ostettujen 
tavaroiden ja palvelujen sekä maahan tuotu-
jen tavaroiden hankintaan sisältyvä vero.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu vero palau-
tetaan siltä osin kuin Euroopan unioni rahoit-
taa hankinnan ja ostajalla ei ole 10 luvun no-
jalla oikeutta vähentää hankintaan sisältyvää 
veroa tai saada sitä 122 tai 131 §:n nojalla 
palautuksena. Palautuksen edellytyksenä on, 
että tavaran tai palvelun verollinen ostohinta 
tai maahantuonnista suoritettavan veron pe-
ruste lisättynä arvonlisäveron osuudella on 
vähintään 80 euroa.  

Vero palautetaan neljänneskalenterivuodel-
ta Verohallinnolle tehdyn hakemuksen perus-
teella.  
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Muu kansainvälinen järjestö 

129 b § 
Suomessa sijaitsevalle Suomen tunnusta-

malle muulle kansainväliselle järjestölle kuin 
129 §:ssä tarkoitetulle ja tämän henkilökun-
nalle palautetaan Suomesta ostettujen tava-
roiden ja palvelujen hankintaan sisältyvä ve-
ro, jos tästä on sovittu perustamis- tai isän-
tämaasopimuksessa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun palautuk-
sen edellytyksenä on, että tavaran tai palve-
lun verollinen ostohinta on vähintään 170 eu-
roa. Palautukseen sovelletaan muutoinkin 
järjestön perustamis- tai isäntämaasopimuk-
sessa sovittuja rajoituksia ja edellytyksiä.  

Hakemus tehdään neljänneskalenterivuo-
delta ulkoasiainministeriölle. Ulkoasiainmi-
nisteriö vahvistaa, onko hakijalla perustamis- 
tai isäntämaasopimuksen, hakijan aseman 
sekä tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen 
perusteella oikeus palautukseen. Verohallinto 
tarkistaa muut palautuksen edellytykset ja 
palauttaa veron.  
 

130 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunnan on ilmoitettava Verohallinnolle ka-
lenterivuodelta 1 momentin nojalla palautuk-

sena saatavien verojen yhteismäärä viimeis-
tään kalenterivuotta seuraavan toisen kuu-
kauden loppuun mennessä siltä osin kuin tie-
toja ei ole aikaisemmin ilmoitettu. Ilmoitet-
tavasta määrästä saadaan vähentää 6 §:n 
3 momentin nojalla kalenterivuodelta suori-
tettava vero. 
 

146 b § 
Jos 26 e §:ssä tarkoitettujen valmisteveron 

alaisten tavaroiden ostajana on henkilö, jonka 
muut hankinnat eivät 26 c §:n 2 momentin 
nojalla muodosta yhteisöhankintaa, valmiste-
veron alaisten tavaroiden yhteisöhankinnasta 
suoritettavan arvonlisäveron maksamisesta, 
veroviranomaisista, ilmoittamisvelvollisuu-
desta, veron määräämisestä, ennakkoratkai-
susta, muutoksen hakemisesta, veron ta-
kaisinmaksusta sekä muutoinkin menettelys-
tä on voimassa, mitä valmisteverotuslaissa 
säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan tavaroihin ja palveluihin, 

joiden osalta veron suorittamisvelvollisuus 
on syntynyt lain tultua voimaan. 

————— 

2. 

Laki 

Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsää-
däntöön annetun lain 6 a §:n muuttamisesta 

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

rolainsäädäntöön annetun lain (1266/1996) 6 a §, sellaisena kuin se on laissa 936/2004, seu-
raavasti: 
 

6 a § 
Sähkö, yhteisön 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 kotipaikka on maakun-
nassa. 

Sähkö, yhteisön alueella sijaitsevan maa-
kaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon 
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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 kotipaikka on täällä. 

Tässä pykälässä verovelvollisella jälleen-
myyjällä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, 
jonka pääasiallisena toimintana kaasun, säh-
kön sekä lämpö- ja jäähdytysenergian ostojen 
osalta on kyseisten tuotteiden jälleenmyynti 
ja jonka oma kulutus näiden tuotteiden osalta 
on hyvin vähäinen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan tavaroihin ja palveluihin, 

joiden osalta veron suorittamisvelvollisuus 
on syntynyt lain tultua voimaan. 

————— 
 

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2010 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 

arvonlisäverolain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 16 §:n 2 momentti, 29 §:n 1 momentin 10 kohta 

sekä 33 a ja 76 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1061/2007, 
muutetaan 6 §:n 4 momentti, 7 §:n 1 momentti, 17 §:n suomenkielinen sanamuoto, 23 §, 

26 c §:n 3 momentin 1 ja 3 kohta, 26 e §, 29 §:n 1 momentin 9 kohta, 63 a §:n 5 momentin 
4 kohta, 63 b §:n 7 momentin 4 kohta, 63 d § ja sen edellä oleva väliotsikko, 69 h §:n 2 mo-
mentin 10 kohta, 70 §:n 3 momentti, 72 b §:n 5 momentti, 72 d §:n 2 ja 3 momentti, 72 j §:n 
2 momentti, 77 §, 79 §:n 2 momentti, 85 a §:n 1 momentin 6 kohta, 94 §:n 1 momentin 2, 22 
ja 23 kohta, 94 a §, 114 §:n 4 momentti, 129 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 130 §:n 4 mo-
mentti sekä 146 b §, 

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 4 momentti, 23 §, 29 §:n 1 momentin 9 kohta ja 77 § laissa 
1061/2007, 26 c §:n 3 momentin 1 kohta laissa 763/1999, 26 c §:n 3 momentin 3 kohta, 
72 d §:n 2 momentti ja 72 j §:n 2 momentti laissa 1767/1995, 26 e §, 79 §:n 2 momentti ja 
94 a § laissa 1486/1994, 63 a §:n 5 momentin 4 kohta, 63 b §:n 7 momentin 4 kohta, 63 d § ja 
sen edellä oleva väliotsikko, 70 §:n 3 momentti, 72 b §:n 5 momentti ja 94 §:n 1 momentin 
2 kohta laissa 935/2004, 69 h §:n 2 momentin 10 kohta laissa 886/2009, 72 d §:n 3 momentti 
laissa 585/1997, 85 a §:n 1 momentin 6 kohta laissa 1265/1997, 94 §:n 1 momentin 22 ja 
23 kohta laissa 737/2008, 114 §:n 4 momentti laissa 1234/2004, 129 § laeissa 1767/1995 ja 
915/2001 sekä sen edellä oleva väliotsikko laissa 1767/1995, 130 §:n 4 momentti laissa 
529/2010 ja 146 b § laissa 542/1996, sekä 

lisätään 94 §:n 1 momenttiin uusi 24 kohta, 94 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 
1486/1994, uusi 2 momentti, lakiin uusi 129 a ja 129 b § sekä 129 §:n edelle uusi väliotsikko 
seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunta ja pääkaupunkiseudun yhteistyöval-
tuuskunta ovat verovelvollisia harjoittamas-
taan tai järjestämästään henkilökuljetustoi-
minnasta silloinkin, kun toiminta ei tapahdu 
liiketoiminnan muodossa. 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunta on verovelvollinen harjoittamastaan 
tai järjestämästään henkilökuljetustoiminnas-
ta silloinkin, kun toiminta ei tapahdu liike-
toiminnan muodossa. 

 
 

7 § 
Valtion liikelaitokset, valtion hankintakes-

kus, valtion pukutehdas, huoltovarmuuskes-
kus, Valtion viljavarasto, Suomen Pankki ja 
kansaneläkelaitos ovat harjoittamastaan 
1 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta erikseen ve-
rovelvollisia. 
— — — — — — — — — — — — — —  

7 § 
Valtion liikelaitokset, Huoltovarmuuskes-

kus, Suomen Pankki ja Kansaneläkelaitos 
ovat harjoittamastaan 1 §:ssä tarkoitetusta 
toiminnasta erikseen verovelvollisia. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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16 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Velvollisuus suorittaa vero 33 a §:ssä tar-

koitetusta palvelun ottamisesta omaan käyt-
töön syntyy sitä mukaa kuin kiinteistöä käyte-
tään muuhun kuin liiketoiminnan tarkoituk-
seen. 
 

16 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

(2 mom. kumotaan) 

 
17 § 

Tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä 
sekä sähköä, kaasua, lämpöä, kylmyyttä ja 
muuta niihin verrattavaa energiahyödykettä. 
Palvelulla tarkoitetaan kaikkea muuta, mitä 
voidaan myydä liiketoiminnan muodossa. 
 

17 §  
Tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä 

sekä sähköä, kaasua, lämpö- ja jäähdy-
tysenergiaa ja muuta niihin verrattavaa ener-
giahyödykettä. Palvelulla tarkoitetaan kaik-
kea muuta, mitä voidaan myydä liiketoimin-
nan muodossa.  
 

 
 

23 § 
Eräiden kiinteistöön liittyvien palvelujen 

ottamisesta omaan käyttöön säädetään 31, 
31 a, 32, 33 ja 33 a §:ssä. 
 

23 § 
Eräiden kiinteistöön liittyvien palvelujen 

ottamisesta omaan käyttöön säädetään 31, 
31 a, 32 ja 33 §:ssä.  
 

 
26 c § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhteisöhankinnasta ei myöskään ole kyse, 

jos 
1) tavaran myynnistä ei olisi 58 §:n taikka 

70 §:n 1 momentin 6 tai 7 kohdan nojalla suo-
ritettava veroa, jos myynti tapahtuisi Suomes-
sa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) hankkijana on kansainvälinen järjestö tai 
sen henkilökunnan jäsen, joka olisi perusta-
mis- tai päämajasopimuksen mukaan oikeu-
tettu hankintaan sisältyvän veron palautuk-
seen, jos myynti tapahtuisi Suomessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhteisöhankinnasta ei myöskään ole kyse, 
jos  

1) tavaran myynnistä ei olisi 58 §:n taikka 
70 §:n 1 momentin 6—8 kohdan nojalla suo-
ritettava veroa, jos myynti tapahtuisi Suo-
messa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) hankkijana on kansainvälinen järjestö tai 
sen henkilökunta, joka olisi perustamis- tai 
isäntämaasopimuksen mukaan oikeutettu 
hankintaan sisältyvän veron palautukseen, jos 
myynti tapahtuisi Suomessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
26 e § 

Valmisteveron alaisilla tavaroilla tarkoite-
taan tässä laissa alkoholi- ja alkoholijuomave-
rosta annetun lain (1471/94) 3 §:ssä, tupakka-
verosta annetun lain (1470/94) 2 §:n 1 mo-
mentissa tai nestemäisten polttoaineiden val-
misteverosta annetun lain (1472/94) 2 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja tavaroita. 
 

26 e § 
Valmisteveron alaisilla tavaroilla tarkoite-

taan tässä laissa alkoholi- ja alkoholijuoma-
verosta annetun lain (1471/1994) 3 §:ssä, tu-
pakkaverosta annetun lain (1470/1994) 2 §:n 
1 momentissa, nestemäisten polttoaineiden 
valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 
2 §:n 1 momentissa sekä sähkön ja eräiden 
polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 
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(1260/1996) 2 §:n 2 kohdan a ja c alakoh-
dassa tarkoitettuja tavaroita, lukuun ottamat-
ta yhteisön alueella sijaitsevan maakaasu-
verkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta 
toimitettavaa kaasua. 
 

 
29 § 

Sen estämättä, mitä 27 §:ssä säädetään, ve-
roa suoritetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) yleisen tien tai rautatien kokonaishoito-
palvelun luovuttamisesta valtiolle; 

10) 33 a §:ssä tarkoitetusta kiinteistön käy-
töstä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

29 § 
Sen estämättä, mitä 27 §:ssä säädetään, ve-

roa suoritetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) yleisen tien tai rautatien kokonaishoito-
palvelun luovuttamisesta valtiolle. 

(10 kohta kumotaan) 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
33 a § 

Sen estämättä, mitä 24 §:ssä säädetään, 
palvelun ottamisella omaan käyttöön tarkoi-
tetaan myös sitä, että elinkeinonharjoittaja 
käyttää liikeomaisuuteensa kuuluvaa 
119 §:ssä tarkoitetun kiinteistöinvestoinnin 
kohteena ollutta kiinteistöä tarkistuskauden 
aikana muuhun kuin liiketoiminnan tarkoituk-
seen. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
vain, jos: 

1) kiinteistöinvestointi on suoritettu koko-
naan tai osittain vähennykseen oikeuttavaan 
tarkoitukseen; taikka 

2) kiinteistöinvestointi on suoritettu koko-
naan muuhun kuin vähennykseen oikeutta-
vaan tarkoitukseen ja 1 momentissa tarkoitet-
tu elinkeinonharjoittaja on tehnyt kiinteistös-
tä 120 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkistuksen. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta 
kuntaan. 

(33 a § kumotaan) 

 
63 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei 

sovelleta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) sähkön ja maakaasuverkon kautta toimi-
tettavan kaasun myyntiin. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

63 a §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei 
sovelleta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) sähkön, yhteisön alueella sijaitsevan 
maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon 
kautta toimitettavan kaasun eikä lämpö- ja 
jäähdytysverkon kautta toimitettavan lämpö- 
ja jäähdytysenergian myyntiin.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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63 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei 
sovelleta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) sähkön ja maakaasuverkon kautta toimi-
tettavan kaasun myyntiin. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

63 b §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei 
sovelleta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) sähkön, yhteisön alueella sijaitsevan 
maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon 
kautta toimitettavan kaasun eikä lämpö- ja 
jäähdytysverkon kautta toimitettavan lämpö- 
ja jäähdytysenergian myyntiin.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 
 
Sähkön ja maakaasuverkon kautta toimitetta-

van kaasun myynti 

63 d § 
Sähkö ja maakaasuverkon kautta toimitet-

tava kaasu, 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. 
 
 
 

Sähkö ja maakaasuverkon kautta toimitet-
tava kaasu, 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. 
 
 
 

Tässä säännöksessä verovelvollisella jäl-
leenmyyjällä tarkoitetaan elinkeinonharjoitta-
jaa, jonka pääasiallisena toimintana kaasun ja 
sähkön ostojen osalta on kyseisten tuotteiden 

Sähkön ja verkon kautta toimitettavan kaasun 
tai lämpö- ja jäähdytysenergian myynti 

63 d § 
Sähkö, yhteisön 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 
kotipaikka on täällä. 

Sähkö, yhteisön 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 kotipaik-
ka on täällä. 

Tässä pykälässä verovelvollisella jälleen-
myyjällä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, 
jonka pääasiallisena toimintana kaasun, säh-
kön sekä lämpö- ja jäähdytysenergian osto-
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jälleenmyynti ja jonka oma kulutus näiden 
tuotteiden osalta on hyvin vähäinen. 
 

jen osalta on kyseisten tuotteiden jälleen-
myynti ja jonka oma kulutus näiden tuottei-
den osalta on hyvin vähäinen. 
 

 
 

69 h § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja palveluja 
ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) pääsyn tarjoaminen sähkö- tai maakaa-
suverkkoon, niissä tapahtuva sähkön ja kaa-
sun siirto sekä muut näihin toimiin välittö-
mästi liittyvät palvelut. 
 

69 h § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja palveluja 
ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) pääsyn tarjoaminen yhteisön alueella 
sijaitsevaan maakaasuverkkoon tai siihen 
yhdistettyyn verkkoon, sähköverkkoon tai 
lämpö- ja jäähdytysverkkoon, niiden kautta 
tapahtuva sähkön, kaasun sekä lämpö- ja 
jäähdytysenergian siirto ja jakelu sekä muut 
näihin toimiin välittömästi liittyvät palvelut. 
 

 
70 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pykälän 1 momenttia ei sovelleta sähkön tai 

maakaasuverkon kautta toimitettavan kaasun 
myyntiin. 

70 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momenttia ei sovelleta sähkön, yh-
teisön alueella sijaitsevan maakaasuverkon 
tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitetta-
van kaasun eikä lämpö- ja jäähdytysverkon 
kautta toimitettavan lämpö- ja jäähdy-
tysenergian myyntiin. 
 

 
72 b § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tavaran myyntiä ei pidetä yhteisömyyntinä, 

jos myyntiin on sovellettu 79 a §:ssä tarkoi-
tettua menettelyä taikka jos kyse on sähkön 
tai maakaasuverkon kautta toimitettavan kaa-
sun myynnistä. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

72 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tavaran myyntiä ei pidetä yhteisömyynti-
nä, jos myyntiin on sovellettu 79 a §:ssä tar-
koitettua menettelyä taikka jos kyse on säh-
kön, yhteisön alueella sijaitsevan maakaasu-
verkon taikka siihen yhdistetyn verkon kautta 
toimitettavan kaasun taikka lämpö- ja jääh-
dytysverkon kautta toimitettavan lämpö- ja 
jäähdytysenergian myynnistä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
72 d § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Veroa ei myöskään suoriteta tavaroiden ja 

palvelujen myynnistä toisissa jäsenvaltioissa 
sijaitseville kansainvälisille järjestöille ja nii-
den henkilökunnalle niillä edellytyksillä ja ra-
joituksilla, jotka on sovittu järjestön perusta-
mis- tai päämajasopimuksessa. Verottomuu-
den edellytyksenä on, että sijaintivaltio on 

72 d §
— — — — — — — — — — — — — —  

Veroa ei suoriteta tavaroiden ja palvelujen 
myynnistä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle 
Euroopan unionin tai Euroopan atomiener-
giayhteisön elimelle, johon sovelletaan Eu-
roopan unionin erioikeuksista ja vapauksista 
8 päivänä huhtikuuta 1965 tehtyä pöytäkir-
jaa, ja näiden henkilökunnalle vastaavin 
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hyväksynyt järjestön kansainväliseksi järjes-
töksi. 

Veroa ei suoriteta tavaroiden ja palvelujen 
myynnistä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle 
Euroopan yhteisöjen toimielimelle ja sen 
henkilökunnalle vastaavin edellytyksin kuin 
verottomuus myönnetään sijaintivaltiossa. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

edellytyksin kuin verottomuus myönnetään 
sijaintivaltiossa.  

Veroa ei suoriteta tavaroiden ja palvelujen 
myynnistä toisissa jäsenvaltioissa sijaitseville 
muille kuin 2 momentissa tarkoitetuille kan-
sainvälisille järjestöille ja niiden henkilökun-
nalle niillä rajoituksilla ja edellytyksillä, jot-
ka on sovittu järjestön perustamis- tai isän-
tämaasopimuksessa. Verottomuuden edelly-
tyksenä on, että sijaintivaltio on tunnustanut 
järjestön kansainväliseksi järjestöksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
72 j § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valmisteveron alaisten tavaroiden katsotaan 

olevan verovarastointimenettelyssä silloin, 
kun ne ovat valmisteverotuslain 7 §:n 2 koh-
dassa tarkoitetussa varastossa. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

72 j § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Valmisteveron alaisten tavaroiden katso-
taan olevan verovarastointimenettelyssä sil-
loin, kun ne ovat valmisteverotuslain 
(182/2010) 6 §:n 5 kohdassa tarkoitetussa 
varastossa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

76 a § 
Otettaessa palvelu omaan käyttöön 

33 a §:ssä tarkoitetulla tavalla veron peruste 
on se osuus kiinteistöinvestoinnin suorittami-
sesta aiheutuneista kustannuksista, joka vas-
taa ajan, jona kiinteistö on ollut käytössä 
muuhun kuin liiketoiminnan tarkoitukseen, ja 
121 a §:ssä tarkoitetun tarkistuskauden suh-
detta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuina kiinteis-
töinvestoinnin suorittamisesta aiheutuneina 
kustannuksina pidetään 121 d §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun hankintaan sisältyvän veron 
perusteena ollutta arvoa. 
 

(76 a § kumotaan) 

 
 

77 § 
Edellä 74–76 ja 76 a §:ssä tarkoitettu veron 

peruste ei sisällä veron osuutta. 

77 § 
Edellä 74—76 §:ssä tarkoitettu veron pe-

ruste ei sisällä veron osuutta. 
 

 
 

79 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kun tavaran tai palvelun myyjänä on kunta 
tai pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, 
suoraan hintoihin liittyvänä tukena ja avus-

79 §
— — — — — — — — — — — — — —  

Kun tavaran tai palvelun myyjänä on kunta, 
suoraan hintoihin liittyvänä tukena ja avus-
tuksena ei pidetä toiminnan harjoittamisesta 
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tuksena ei pidetä toiminnan harjoittamisesta 
tai järjestämisestä aiheutunutta kunnan tai 
osakaskuntien kattamaa alijäämää. 
— — — — — — — — — — — — — —  

tai järjestämisestä aiheutunutta kunnan kat-
tamaa alijäämää. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
85 a § 

Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seu-
raavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankin-
nasta, siirrosta varastointimenettelystä ja 
maahantuonnista suoritettava vero on 9 pro-
senttia veron perusteesta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) lääkelaissa (395/1987) tarkoitettu lääke, 
lääkelain 21 §:n 2 momentissa ja 21 a §:ssä 
tarkoitetut valmisteet, joita mainituissa lain-
kohdissa tarkoitettuun lupaan tai rekisteröin-
tiin liitetyn ehdon mukaan saadaan myydä ai-
noastaan apteekista, sekä kliininen ravinto-
valmiste ja niitä vastaava tuote sekä perus-
voide silloin, kun ne oikeuttavat korvaukseen 
sairausvakuutuslain (364/1963) perusteella; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

85 a § 
Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seu-

raavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhan-
kinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja 
maahantuonnista suoritettava vero on 9 pro-
senttia veron perusteesta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) lääkelaissa (395/1987) tarkoitettu lääke, 
lääkelain 22 ja 22 a §:ssä tarkoitetut valmis-
teet, joita mainituissa lainkohdissa tarkoitet-
tuun rekisteröintiin liitetyn ehdon mukaan 
saadaan myydä ainoastaan apteekkiliikkeestä, 
sekä kliininen ravintovalmiste ja niitä vastaa-
va tuote sekä perusvoide silloin, kun ne oike-
uttavat korvaukseen sairausvakuutuslain 
(1224/2004) perusteella; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
94 § 

Verotonta on seuraavien tavaroiden maa-
hantuonti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) sähkö ja maakaasuverkon kautta toimi-
tettava kaasu; 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

22) 129 §:n 1 momentissa tarkoitetut Eu-
roopan yhteisöjen viralliseen käyttöön hanki-
tut tavarat, jos tavaran maahantuonnista suo-
ritettavan veron peruste lisättynä arvonlisäve-
ron osuudella olisi vähintään 80 euroa;  
 
 
 
 

23) tavarat, joiden kokonaisarvo on enin-
tään 22 euroa, tupakkatuotteita, alkoholia, al-
koholijuomia ja hajuvesiä lukuun ottamatta.  
 
 
 
 
 

94 § 
Verotonta on seuraavien tavaroiden maa-

hantuonti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) sähkö, maakaasuverkon tai siihen yhdis-
tetyn verkon kautta toimitettava kaasu, kaa-
susäiliöaluksesta maakaasuverkkoon tai tuo-
tantovaiheen kaasuputkistoon syötettävä kaa-
su sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta 
toimitettava lämpö- ja jäähdytysenergia; 
— — — — — — — — — — — — — —  

22) 129 §:ssä tarkoitetun Euroopan unionin 
tai Euroopan atomienergiayhteisön elimen 
viralliseen käyttöön tuomat tavarat niillä 
edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on sovittu 
129 §:ssä tarkoitetussa pöytäkirjassa tai so-
pimuksessa, edellyttäen, että tavaran maa-
hantuonnista suoritettavan veron peruste li-
sättynä arvonlisäveron osuudella olisi vähin-
tään 80 euroa; 

23) 129 b §:ssä tarkoitetun kansainvälisen 
järjestön ja sen henkilökunnan maahan-
tuomat tavarat niillä edellytyksillä ja rajoi-
tuksilla, jotka on sovittu järjestön perusta-
mis- tai isäntämaasopimuksessa, edellyttäen, 
että maahantuonnista suoritettavan veron 
peruste lisättynä arvonlisäveron osuudella 
olisi vähintään 170 euroa; 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

24) tavarat, joiden kokonaisarvo on enin-
tään 22 euroa, tupakkatuotteita, alkoholia, al-
koholijuomia ja hajuvesiä lukuun ottamatta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
94 a § 

Verotonta on tietovälineen ja sille tallenne-
tun atk-erikoisohjelman maahantuonti, kun 
maahantuojana on elinkeinonharjoittaja. 
 

94 a § 
Verotonta on tietovälineen ja sille tallenne-

tun atk-erikoisohjelman maahantuonti, kun 
maahantuojana on elinkeinonharjoittaja tai 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty 
oikeushenkilö. 
 

 
94 b § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

94 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kun maahantuontia seuraa 72 b §:n 1 tai 6 
momentissa tarkoitettu yhteisömyynti, maa-
hantuonnin verottomuuden edellytyksenä on, 
että maahantuoja on tuontihetkellä: 

1) ilmoittanut hänelle Suomessa myönnetyn 
arvonlisäverotunnisteen; 

2) ilmoittanut ostajalle toisessa jäsenvalti-
ossa myönnetyn arvonlisäverotunnisteen tai 
tavaroita siirrettäessä maahantuojan oman 
arvonlisäverotunnisteen kuljetuksen saapu-
misjäsenvaltiossa; ja 

3) pyydettäessä esittänyt näytön siitä, että 
maahantuodut tavarat on tarkoitus lähettää 
tai kuljettaa toiseen jäsenvaltioon. 
 

 
114 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kaksikäyttöautona pidetään N1-luokkaan 

kuuluvaa ajoneuvoa, joka on varustettu kul-
jettajan istuimen ja tämän vieressä olevien is-
tuinten lisäksi muilla istuimilla tai niiden 
kiinnitykseen tarkoitetuilla laitteilla, lukuun 
ottamatta autoverolain 24 §:n mukaisia tila-
päiseen käyttöön tarkoitettuja istuimia tai en-
nen 30 päivää syyskuuta 1998 voimassa ol-
leiden tieliikennesäännösten mukaisesti pa-
kettiautoon hyväksyttyjä istuimia. 

114 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kaksikäyttöautona pidetään N1-luokkaan 
kuuluvaa ajoneuvoa, joka on varustettu kul-
jettajan istuimen ja tämän vieressä olevien is-
tuinten lisäksi muilla istuimilla tai niiden 
kiinnitykseen tarkoitetuilla laitteilla, lukuun 
ottamatta ennen 1 päivää huhtikuuta 2009 
voimassa olleen autoverolain (1482/1994) 
24 §:n mukaisia tilapäiseen käyttöön tarkoi-
tettuja istuimia tai ennen 30 päivää syyskuuta 
1998 voimassa olleiden tieliikennesäännösten 
mukaisesti pakettiautoon hyväksyttyjä is-
tuimia. 

 
 

Euroopan yhteisöjen toimielimet

129 § 
Euroopan yhteisöjen Suomessa sijaitsevalle 

Euroopan unioni 

129 § 
Suomessa sijaitsevalle Euroopan unionin 
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toimielimelle palautetaan kalenterivuosittain 
hakemuksesta Suomesta viralliseen käyttöön 
ostettujen tavaroiden ja palvelujen hankintaan 
sisältyvä vero. 

 
 
Euroopan yhteisöille palautetaan kalenteri-

vuosittain hakemuksesta Euroopan yhteisöjen 
ja Suomessa sijaitsevan julkisen tai yksityisen 
yhteisön välillä tehdyn tilaustutkimusta kos-
kevan sopimuksen tai yhteistyösopimuksen 
perusteella Suomesta ostettujen tavaroiden ja 
palvelujen tai maahan tuotujen tavaroiden 
hankintaan sisältyvä vero. Vero palautetaan 
siltä osin kuin Euroopan yhteisöt rahoittaa 
hankinnan ja ostajalla ei ole 10 luvun nojalla 
oikeutta vähentää hankintaan sisältyvää veroa 
tai saada sitä 122 tai 131 §:n nojalla palautuk-
sena. 

Palautuksen edellytyksenä on, että tavaran 
tai palvelun verollinen ostohinta tai maahan-
tuonnista suoritettavan veron peruste lisättynä 
arvonlisäveron osuudella on vähintään 80 eu-
roa. 
 

tai Euroopan atomienergiayhteisön elimelle, 
johon sovelletaan Euroopan unionin erioike-
uksista ja vapautuksista 8 päivänä huhtikuuta 
1965 tehtyä pöytäkirjaa, palautetaan Suo-
mesta ostettujen tavaroiden ja palvelujen 
hankintaan sisältyvä vero.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetun palautuk-
sen edellytyksenä on, että tavara tai palvelu 
on hankittu viralliseen käyttöön ja että sen 
verollinen ostohinta on vähintään 80 euroa. 
Palautukseen sovelletaan muutoinkin 1 mo-
mentissa tarkoitetussa pöytäkirjassa ja sen 
täytäntöönpanosta tehdyssä sopimuksessa tai 
isäntämaasopimuksessa sovittuja rajoituksia 
ja edellytyksiä.  
 
 
 
 

Vero palautetaan neljänneskalenterivuo-
delta Verohallinnolle tehdyn hakemuksen pe-
rusteella.  
 

 
 129 a § 

Euroopan unionille palautetaan Euroopan 
unionin ja Suomessa sijaitsevan julkisen tai 
yksityisen yhteisön välillä tehdyn tilaustutki-
musta koskevan sopimuksen tai yhteistyöso-
pimuksen perusteella Suomesta ostettujen ta-
varoiden ja palvelujen sekä maahan tuotujen 
tavaroiden hankintaan sisältyvä vero.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu vero pa-
lautetaan siltä osin kuin Euroopan unioni 
rahoittaa hankinnan ja ostajalla ei ole 10 lu-
vun nojalla oikeutta vähentää hankintaan si-
sältyvää veroa tai saada sitä 122 tai 131 §:n 
nojalla palautuksena. Palautuksen edellytyk-
senä on, että tavaran tai palvelun verollinen 
ostohinta tai maahantuonnista suoritettavan 
veron peruste lisättynä arvonlisäveron osuu-
della on vähintään 80 euroa.  

Vero palautetaan neljänneskalenterivuo-
delta Verohallinnolle tehdyn hakemuksen pe-
rusteella.  
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 Muu kansainvälinen järjestö 

129 b § 
Suomessa sijaitsevalle Suomen tunnusta-

malle muulle kansainväliselle järjestölle kuin 
129 §:ssä tarkoitetulle ja tämän henkilökun-
nalle palautetaan Suomesta ostettujen tava-
roiden ja palvelujen hankintaan sisältyvä ve-
ro, jos tästä on sovittu perustamis- tai isän-
tämaasopimuksessa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun palautuk-
sen edellytyksenä on, että tavaran tai palve-
lun verollinen ostohinta on vähintään 170 
euroa. Palautukseen sovelletaan muutoinkin 
järjestön perustamis- tai isäntämaasopimuk-
sessa sovittuja rajoituksia ja edellytyksiä.  

Hakemus tehdään neljänneskalenterivuo-
delta ulkoasiainministeriölle. Ulkoasianmi-
nisteriö vahvistaa, onko hakijalla perusta-
mis- tai isäntämaasopimuksen, hakijan ase-
man sekä tavaran tai palvelun käyttötarkoi-
tuksen perusteella oikeus palautukseen. Ve-
rohallinto tarkistaa muut palautuksen edelly-
tykset ja palauttaa veron.  
 

 
130 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan on ilmoitettava verovirastolle ka-

lenterivuodelta 1 momentin nojalla palautuk-
sena saatavien verojen yhteismäärä viimeis-
tään kalenterivuotta seuraavan toisen kuu-
kauden loppuun mennessä siltä osin kuin tie-
toja ei ole aikaisemmin ilmoitettu. Ilmoitetta-
vasta määrästä saadaan vähentää 6 §:n 2 mo-
mentin nojalla kalenterivuodelta suoritettava 
vero. 

130 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunnan on ilmoitettava Verohallinnolle ka-
lenterivuodelta 1 momentin nojalla palautuk-
sena saatavien verojen yhteismäärä viimeis-
tään kalenterivuotta seuraavan toisen kuu-
kauden loppuun mennessä siltä osin kuin tie-
toja ei ole aikaisemmin ilmoitettu. Ilmoitet-
tavasta määrästä saadaan vähentää 6 §:n 3 
momentin nojalla kalenterivuodelta suoritet-
tava vero. 
 

 
146 b § 

Jos 26 e §:ssä tarkoitettujen valmisteveron 
alaisten tavaroiden ostajana on henkilö, jonka 
muut hankinnat eivät 26 c §:n 2 momentin 
nojalla muodosta yhteisöhankintaa, valmiste-
veron alaisten tavaroiden yhteisöhankinnasta 
suoritettavan arvonlisäveron maksamisesta, 
veroviranomaisista, ilmoittamisvelvollisuu-
desta, veron määräämisestä, ennakkoratkai-
susta, muutoksen hakemisesta, veron ta-
kaisinmaksusta sekä muutoinkin menettelystä 
on voimassa, mitä valmisteverotuslaissa 
(1469/94) säädetään. 

146 b § 
Jos 26 e §:ssä tarkoitettujen valmisteveron 

alaisten tavaroiden ostajana on henkilö, jonka 
muut hankinnat eivät 26 c §:n 2 momentin 
nojalla muodosta yhteisöhankintaa, valmiste-
veron alaisten tavaroiden yhteisöhankinnasta 
suoritettavan arvonlisäveron maksamisesta, 
veroviranomaisista, ilmoittamisvelvollisuu-
desta, veron määräämisestä, ennakkoratkai-
susta, muutoksen hakemisesta, veron ta-
kaisinmaksusta sekä muutoinkin menettelystä 
on voimassa, mitä valmisteverotuslaissa sää-
detään. 
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 ——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan tavaroihin ja palveluihin, 

joiden osalta veron suorittamisvelvollisuus 
on syntynyt lain tultua voimaan. 

——— 
 
 

2. 

Laki 

Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsää-
däntöön annetun lain 6 a §:n muuttamisesta 

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

rolainsäädäntöön annetun lain (1266/1996) 6 a §, sellaisena kuin se on laissa 936/2004, seu-
raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 a § 
Sähkö ja maakaasuverkon kautta toimitet-

tava kaasu, 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 ja maakaasuverkon kautta toimitet-
tava kaasu, jota ei myydä verovelvolliselle 
jälleenmyyjälle, on myyty Ahvenanmaan 
maakunnassa, jos ostaja tosiasiallisesti kulut-
taa ne maakunnassa. Jos ostaja ei tosiasial-
lisesti kuluta näitä tavaroita tai osaa niistä, 
kuluttamattomat tavarat katsotaan kulutetuik-
si Ahvenanmaan maakunnassa, jos ostajalla 
on maakunnassa kiinteä toimipaikka, johon 
nämä tavarat luovutetaan. Jos näitä tavaroita 
ei luovuteta Ahvenanmaan maakunnassa tai 
muualla olevaan kiinteään toimipaikkaan, os-

6 a § 
Sähkö, yhteisön 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 kotipaikka on maakun-
nassa. 

Sähkö, yhteisön 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-
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tajan katsotaan kuluttaneen tavarat Ahve-
nanmaan maakunnassa, jos ostajan kotipaikka 
on täällä. 
 
 
 

Tässä säännöksessä verovelvollisella jäl-
leenmyyjällä tarkoitetaan elinkeinonharjoitta-
jaa, jonka pääasiallisena toimintana kaasun ja 
sähkön ostojen osalta on kyseisten tuotteiden 
jälleenmyynti ja jonka oma kulutus näiden 
tuotteiden osalta on hyvin vähäinen. 
 

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 kotipaikka on täällä. 

Tässä pykälässä verovelvollisella jälleen-
myyjällä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, 
jonka pääasiallisena toimintana kaasun, säh-
kön sekä lämpö- ja jäähdytysenergian osto-
jen osalta on kyseisten tuotteiden jälleen-
myynti ja jonka oma kulutus näiden tuottei-
den osalta on hyvin vähäinen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan tavaroihin ja palveluihin, 

joiden osalta veron suorittamisvelvollisuus 
on syntynyt lain tultua voimaan. 

——— 
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