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Lag
om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till mervärdesskattelagen (1501/1993) nya 18 c, 18 d och 73 f § som följer:

18 c §
Med voucher avses ett instrument för vilket det finns en skyldighet att godta det som

vederlag eller partiellt vederlag för försäljning av varor eller tjänster och där de varor och
tjänster som instrumentet avser eller de potentiella försäljarnas identitet anges antingen på
själva instrumentet eller i tillhörande dokumentation, såsom i användningsvillkoren. Fri-
märken betraktas inte som vouchrar.

Ett instrument som getts ut av en näringsidkare som säljer telekommunikationstjänster
och som kan användas som vederlag för bland annat dessa tjänster betraktas som en
voucher, vilket ändå inte påverkar tillämpningen av 41 och 42 § på försäljningen av sepa-
rata tjänster som utgivaren eventuellt tillhandahåller med hjälp av instrumentet.

Med enfunktionsvoucher avses en voucher där beloppet av den mervärdesskatt som ska
betalas på försäljningen av de varor och tjänster som vouchern avser och försäljningslan-
det för varorna och tjänsterna är känt vid tidpunkten för utställandet av vouchern. Med
flerfunktionsvoucher avses en annan voucher än en enfunktionsvoucher.

18 d §
En överlåtelse av en voucher utgör inte försäljning av en vara eller en tjänst separat från

försäljningarna av de varor eller tjänster som vouchern avser. Försäljningen av en eventu-
ell separat tjänst som hänför sig till distributionen av vouchern omfattas av beskattning i
enlighet med de allmänna bestämmelserna.

Det vederlag för försäljningen av en enfunktionsvoucher som den som säljer de varor
eller tjänster som vouchern avser erhållit betraktas som vederlag eller en del av det enligt
15 § 1 mom. 2 punkten för försäljningen av dessa varor och tjänster.

När en skattskyldig som inte är skyldig att godta en enfunktionsvoucher som vederlag
eller partiellt vederlag för försäljning av varor eller tjänster överlåter vouchern i eget
namn, anses denne sälja de varor och tjänster som vouchern avser till den som köper
vouchern. Detta tillämpas endast om det är klart att voucherns värde täcker hela vederlaget
för försäljningen av de varor eller tjänster som vouchern avser.

En näringsidkare som är skyldig att godta en enfunktionsvoucher som vederlag för för-
säljning av varor eller tjänster, anses ha sålt varorna eller tjänsterna till en sådan skattskyl-
dig som i enlighet med 3 mom. anses ha sålt dem till den som köper vouchern.
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73 f §
När som vederlag eller partiellt vederlag för försäljning av varor eller tjänster används

en sådan i 18 c § avsedd flerfunktionsvoucher som den skattskyldige tidigare har sålt till
en näringsidkare som säljer vouchrar för egen räkning, är skattegrunden för försäljningen
av varor eller tjänster till denna del det vederlag som köparen av varorna eller tjänsterna
eller en tredje man på köparens vägnar har betalat för vouchern utan skattens andel. Om
detta vederlag inte är känt, är skattegrunden till denna del det penningvärde utan skattens
andel som anges på vouchern eller i tillhörande dokumentation. Om vouchern används en-
dast delvis, är skattegrunden den relativa andelen av det pris som köparen betalat eller av
voucherns penningvärde.

Det som i 1 mom. förskrivs om flerfunktionsvouchrar tillämpas också på i 18 c § avsed-
da enfunktionsvouchrar på vilka den första meningen i 18 d § 3 mom. inte ska tillämpas
enligt momentets andra mening.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
Denna lag tillämpas på försäljningen av tjänster som hänför sig till distributionen av så-

dana instrument som ges ut efter lagens ikraftträdande och för vilka det finns en skyldighet
att godta dem som vederlag eller partiellt vederlag för försäljning av varor eller tjänster
samt på försäljningen av varor och tjänster som dessa instrument avser.

De bestämmelser som gällde vid denna lagens ikraftträdande tillämpas på försäljningen
av tjänster som hänför sig till distributionen av sådana instrument som getts ut före lagens
ikraftträdande och för vilka det finns en skyldighet att godta dem som vederlag eller par-
tiellt vederlag för försäljning av varor eller tjänster samt på försäljningen av varor och
tjänster som dessa instrument avser.
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