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kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tavoite

Tämän lain tavoitteena on torjua harmaata
taloutta vähentämällä elinkeinonharjoittajan
mahdollisuutta jättää käteismaksuna saatuja
tuloja merkitsemättä kirjanpitoon ja edistä-
mällä ostajan mahdollisuutta havaita tällaista
myyntiä.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan elinkeinotulon ve-
rottamisesta annetussa laissa (360/1968) tar-
koitettuun liike- ja ammattitoimintaan, jos
toiminnan tilikauden liikevaihto on enemmän
kuin 8 500 euroa.

3 §

Soveltamisalan rajaus

Tätä lakia ei sovelleta:
1) automaatista tapahtuvaan myyntiin;
2) arpajaislainsäädännössä tarkoitettuun

toimintaan;
3) markkina- ja torikauppaan ulkotiloissa,

lukuun ottamatta alkoholijuomien vähittäis-
myyntiä ja anniskelua;

4) sähköiseen kaupankäyntiin, laskun
maksamiseen ja muihin sellaisiin maksutilan-
teisiin, joissa ostaja voi itsenäisesti maksaa
tavaran tai palvelun ilman elinkeinonharjoit-
tajan läsnäoloa.

4 §

Kuitintarjoamisvelvollisuus

Elinkeinonharjoittajan on tarjottava tavaran
tai palvelun ostajalle maksusuorituksesta laa-
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dittu kuitti, jos maksu suoritetaan käteisellä
rahalla tai siihen rinnastettavalla maksuta-
valla. Kuitti voidaan tarjota myös sähköisesti.

Kuitissa on oltava seuraavat tiedot:
1) elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystie-

dot ja y-tunnus;
2) kuitin antamispäivä;
3) kuitin tunnistenumero tai muu yksilöivä

tieto;
4) myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä

palvelujen laji;
5) tavaroista tai palveluista suoritettu

maksu ja suoritettavan arvonlisäveron määrä
verokannoittain taikka arvonlisäveron peruste
verokannoittain.

5 §

Valvonta

Verohallinto ja poliisi valvovat tämän lain
noudattamista. Alkoholijuomien anniskelulu-
van haltijan anniskelupaikassa lain noudatta-
mista valvoo lisäksi aluehallintovirasto. Ah-
venanmaan maakunnassa lain noudattamista
valvoo Verohallinto. Tarkastuksessa on nou-
datettava, mitä hallintolain (434/2003)
39 §:ssä säädetään.

Valvontaviranomainen saa salassapito-
säännösten estämättä antaa kuitintarjoamis-
velvollisuuden valvomista ja laiminlyönti-
maksun määräämistä varten toiselle valvonta-
viranomaiselle tietoja valvontatoiminnastaan
ja määräämistään laiminlyöntimaksuista.

Valvontaviranomaisella on oikeus valvoa
kuitintarjoamisvelvollisuutta sellaisen elin-
keinonharjoittajan toimitiloissa, jota koskevat
tai jota voidaan olettaa koskevan tämän lain
mukaiset velvoitteet.

Pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyssä
tilassa tarkastus voidaan toimittaa vain, jos
näissä tiloissa tosiasiallisesti harjoitetaan
elinkeinotoimintaa ja jos on perusteltua syytä
epäillä tätä lakia rikotun tai rikottavan. Tar-
kastuksen on lisäksi oltava välttämätön kui-
tintarjoamisvelvollisuuden noudattamisen
selvittämiseksi.

Valvontaviranomaisella on oikeus valvon-
taa varten tehdä koeostoja, jos on perusteltua
syytä epäillä tätä lakia rikotun tai rikottavan.
Koeoston on oltava välttämätön kuitintarjoa-

misvelvollisuuden noudattamisen selvittämi-
seksi.

6 §

Laiminlyöntimaksu

Valvontaviranomainen voi määrätä elin-
keinonharjoittajan maksamaan laiminlyönti-
maksun, jos toiminnassa on laiminlyöty
4 §:ssä säädetty kuitintarjoamisvelvollisuus.
Laiminlyöntimaksun määräämiseksi valvon-
taviranomaisella on oikeus salassapitosään-
nösten estämättä saada elinkeinonharjoitta-
jalta tarpeelliset tiedot. Laiminlyöntimaksu
määrätään maksettavaksi valtiolle.

Laiminlyöntimaksun määrä on vähintään
300 euroa ja enintään 1 000 euroa. Laimin-
lyöntimaksun suuruutta arvioitaessa on otet-
tava huomioon menettelyn laatu ja toistuvuus
sekä sen tavaran tai palvelun arvo, jota kui-
tintarjoamisvelvollisuuden laiminlyönti kos-
kee.

Laiminlyöntimaksu voidaan jättää määrää-
mättä tai määrätä maksettavaksi vähimmäis-
määrää pienempänä, jos tekoa voidaan pitää
vähäisenä ja maksun määräämättä jättäminen
tai määrääminen vähimmäismäärää pienem-
pänä on kohtuullista laiminlyönnin laatu,
toistuvuus, suunnitelmallisuus ja muut olo-
suhteet huomioon ottaen.

7 §

Muutoksenhaku ja täytäntöönpano

Valvontaviranomaisen laiminlyöntimaksua
koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua
valvontaviranomaiselta siten kuin hallinto-
laissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hal-
linto-oikeuden päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan.

Laiminlyöntimaksun täytäntöönpanosta
säädetään sakon täytäntöönpanosta annetussa
laissa (672/2002). Laiminlyöntimaksu vanhe-
nee viiden vuoden kuluttua laiminlyöntimak-
sun määräämispäivästä.
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8 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Työministeri Lauri Ihalainen
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