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Laki
Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmistevero-

lainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta 

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

misteverolainsäädäntöön annetun lain (1266/1996) 27 §:n 3 ja 4 momentti, 28 ja 29 §,
30 §:n 1 momentti ja 31 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 27 §:n 4 momentti laissa 183/2010, 28 § laissa 765/1999, 29 §
osaksi laissa 738/2008 ja 30 §:n 1 momentti laissa 738/2008, seuraavasti:

27 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske valmisteverotuslain (182/2010) 19, 89 ja
90 §:ää.

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, valmisteveron alaisia tuotteita, joita
ei ole luovutettu kulutukseen Suomessa, voidaan siirtää Ahvenanmaan maakunnan ja
muun Suomen välillä sellaisessa valmisteverotuslaissa säädetyssä menettelyssä, joka kos-
kee kokonaan Suomen alueella tapahtuvia siirtoja.

28 § 
Mitä valmisteverotuslain 19 §:ssä ja 89 §:n 1 momentissa säädetään ammattimaisessa

kansainvälisessä liikenteessä olevasta aluksesta, sovelletaan myös silloin, kun kysymyk-
sessä on:

1) ilma- tai vesialus, joka liikennöi ammattimaisesti Ahvenanmaan maakunnan ja yh-
teisön ulkopuolisen maan tai muun jäsenvaltion kuin Suomen välillä:

2) ilma-alus, joka liikennöi ammattimaisesti Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suo-
men välillä; tai

3) ilma- tai vesialus, joka liikennöi ammattimaisesti Suomen ja yhteisön ulkopuolisen
maan tai muun jäsenvaltion välillä siten, että kuljetukseen sisältyy pysähtyminen Ahve-
nanmaan maakunnassa.

Sovellettaessa valmisteverotuslain 89 §:n 2 momenttia tuotteet katsotaan myydyn yh-
teisön ulkopuolelle matkustavalle myös silloin, kun ne myydään Ahvenanmaan maakun-
nasta muualle Suomeen, toiseen jäsenvaltioon tai yhteisön ulkopuolelle matkustavalle
taikka muulta Suomesta maakuntaan matkustavalle. 

29 § 
Sen estämättä, mitä 28 §:ssä säädetään, aluksella matkustavalle matkatavarana mukaan

otettaviksi myytävät tupakkatuotteet ja alkoholijuomat ovat verottomia kutakin matkusta-
jaa ja matkaa kohti enintään valmisteverotuslain 85 ja 86 §:ssä mainittuihin määriin saak-
ka silloin, kun kysymyksessä on:
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1) vesialus, joka liikennöi ammattimaisesti Ahvenanmaan maakunnan ja Ruotsin, Nor-
jan tai Tanskan välillä; tai

2) vesialus, joka liikennöi ammattimaisesti Suomen ja Ruotsin, Norjan tai Tanskan vä-
lillä siten, että kuljetukseen sisältyy pysähtyminen Ahvenanmaan maakunnassa. 

30 §
Sen estämättä, mitä 28 §:ssä säädetään, tupakkatuotteiden ja alkoholijuomien myynti

28 §:ssä tarkoitetuilla aluksilla Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen tai muulta
Suomesta maakuntaan matkustavalle on verotonta vain sellaiselle matkustajalle, jolla on
tällaiseen kuljetukseen oikeuttava matkalippu tai vastaava asiakirja, enintään valmisteve-
rotuslain 85 ja 86 §:ssä mainittuihin määriin saakka. Enintään kahden olutlitran myynti
matkustajaa kohden on verotonta. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

31 §
Mitä valmisteverotuslain 13 §:n 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun

valmisteveron alaisia tuotteita on hankittu verotta tämän lain nojalla. 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
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