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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 2 a §, 18 b §:n 1 momentin 1 kohta, 63 g §:n

5 kohta, 69 b §:n 2 kohta, 72 g §:n 1 kohta, 80 a §:n 1 momentti, 102 a §:n 1 ja 2 momentti,
121 g §:n 3 momentti, 121 i, 134 ja 138 b §, 169 §:n 2 momentti, 170 a, 173 a ja 209 a—209
o § sekä 218 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 a § ja 63 g §:n 5 kohta laissa 331/2005, 18 b §:n 1 momentin 1
kohta laissa 1767/1995, 69 b §:n 2 kohta laissa 886/2009, 72 g §:n 1 kohta ja 138 b § laissa
1486/1994, 80 a §:n 1 momentti laissa 915/2001, 102 a §:n 1 momentti laissa 325/2003, 102 a
§:n 2 momentti laissa 686/2010, 121 g §:n 3 momentti, 121 i §, 169 §:n 2 momentti, 209 g, 209
i—209 l sekä 209 n ja 209 o § laissa 1061/2007, 170 a, 209 e ja 209 m § laissa 529/2010, 173
a § laeissa 325/2003, 1061/2007 ja 529/2010, 209 a § laeissa 325/2003 ja 1202/2011, 209 b §
laeissa 325/2003, 935/2004 ja 686/2010, 209 c § laeissa 325/2003 ja 1780/2009, 209 d §
laeissa 325/2003, 935/2004 ja 1061/2007, 209 f § laeissa 453/2005 ja 1061/2007, 209 h §
laeissa 1061/2007 ja 529/2010 sekä 218 §:n 3 momentti laissa 605/2009, ja

lisätään 16 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1486/1994, uusi 2—4 momentti ja lakiin uusi
209 p—209 s § seuraavasti:

2 a §
Verovelvollinen 72 g §:ssä tarkoitetusta

tavaroiden edelleenmyynnistä on ostaja, jos
myyjän antama lasku on 209 e §:n tai, jos
kyse on 209 a §:n 4 momentissa tarkoitetusta
tilanteesta, 209 e §:ää vastaavan myyjän si-
joittautumisjäsenvaltion säännöksen mukai-
nen.

16 a §
— — — — — — — — — — — — —

Jos yhteisöhankintana ostettavat tavarat
toimitetaan ostajalle yli yhden kalenterikuu-
kauden ajan jatkuvana toimituksena, tavarat
katsotaan 1 momentissa tarkoitetulla tavalla

vastaanotetuiksi kunkin kalenterikuukauden
päättyessä.

Mitä 15 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 2
momentissa säädetään, ei sovelleta 72 b §:ssä
tarkoitettuun tavaran yhteisömyyntiin.

Jos yhteisömyyntinä myytävät tavarat toi-
mitetaan yli yhden kalenterikuukauden ajan
jatkuvana toimituksena, tavarat katsotaan 15
§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla ta-
valla toimitetuiksi kunkin kalenterikuukau-
den päättyessä.

18 b §
Tavaraa ei katsota myydyn 18 a §:ssä tar-

koitetulla tavalla, jos elinkeinonharjoittaja tai
joku muu hänen puolestaan siirtää tavaran:
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1) kuljetuksen päättymisvaltiossa suoritet-
tavaa, hänelle myytävää tavaran arviointia tai
tavaraan kohdistuvaa työsuoritusta varten ja
tavara palautetaan arvioinnin tai työn jälkeen
hänelle Suomeen;
— — — — — — — — — — — — —

63 g §
Tavaran yhteisöhankinta katsotaan verote-

tun 63 f §:ssä tarkoitetulla tavalla tavaran
kuljetuksen päättymisvaltiossa myös silloin,
kun:
— — — — — — — — — — — — —

5) ostajan edelleenmyyntiä koskeva lasku
on ostajan sijoittautumisjäsenvaltion tai, jos
seuraava ostaja on laatinut laskun, kuljetuk-
sen päättymisvaltion 209 e §:ää vastaavan
säännöksen mukainen; ja
— — — — — — — — — — — — —

69 b §
Seuraavat muulle kuin elinkeinonharjoitta-

jalle luovutetut palvelut on myyty Suomessa,
jos ne suoritetaan täällä:
— — — — — — — — — — — — —

2) irtaimen esineen arviointi ja tällaiseen
esineeseen kohdistuva työsuoritus.

72 g §
Suomessa 63 e §:n mukaan tapahtuvasta

tavaran yhteisöhankinnasta ei ole suoritettava
veroa, jos:

1) ostajana on ulkomainen elinkeinonhar-
joittaja, jolla ei ole sellaista kiinteää toimi-
paikkaa Suomessa, joka osallistuu tavaran
edelleenmyyntiin;
— — — — — — — — — — — — —

80 a §
Ulkomaan valuutassa ilmaistu rahamäärä

muunnetaan euroiksi käyttämällä 15 tai 16
§:ssä tarkoitettuna ajankohtana verovelvolli-
sen valinnan mukaisesti viimeisintä liikepan-
kin tai Euroopan keskuspankin julkaisemaa
myyntikurssia. Ratkaiseva ajankohta on kui-
tenkin laskutus- tai kertymisajankohta, jos
vero kohdistetaan 13 luvun säännösten perus-

teella laskutus- tai kertymiskuukaudelle.
— — — — — — — — — — — — —

102 a §
Edellä 102 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa

tarkoitetun vähennysoikeuden edellytyksenä
on, että verovelvollisella on ostamastaan ta-
varasta tai palvelusta myyjän antama 209 e ja
209 f §:n mukainen lasku tai muu laskuna
toimiva tosite. Jos kyse on 209 a §:n 4 mo-
mentissa tarkoitetusta tilanteesta, laskun on
oltava 209 e §:ää vastaavien myyjän sijoittau-
tumisjäsenvaltion säännösten mukainen.

Jos kyse on ostosta 2 a, 8 a—8 c tai 9 §:n
nojalla suoritettavan veron taikka yhteisöhan-
kinnasta suoritettavan veron vähentämisestä,
vähennysoikeuden edellytyksenä on lisäksi,
että verovelvollinen on täyttänyt 162 §:ssä
säädetyn ilmoitusvelvollisuutensa tai että
vero on määrätty maksettavaksi. Jos verovel-
vollinen ei saa myyjältä 1 momentissa tarkoi-
tettua laskua, vähennysoikeuden edellytyk-
senä on verovelvollisen itse laatima tosite,
josta ilmenevät soveltuvin osin 209 e §:n 1
momentissa tarkoitetut tiedot sekä ostosta tai
yhteisöhankinnasta suoritettava vero ja vero-
kanta.
— — — — — — — — — — — — —

121 g §
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun oi-
keuden ja velvollisuuden siirtymiseen sovel-
letaan soveltuvin osin, mitä 121 h—121 k ja
209 k—209 m §:ssä säädetään.

121 i §
Kun tarkistusoikeus ja -velvollisuus siirty-

vät ja luovuttaja ei ole antanut 209 k §:ssä
tarkoitettua selvitystä tai on antanut selvityk-
sessä virheellisen tiedon, jonka seurauksena
luovutuksensaajan verotusta olisi oikaistava
luovutuksensaajan vahingoksi, luovuttajan on
suoritettava tästä johtuvat tarkistukset tai oi-
kaistava tarkistettavia määriä luovutuksen-
saajan asemesta.

Kun tarkistusoikeus ja -velvollisuus siirty-
vät ja luovuttajan verotusta muutetaan myö-
hemmin siten, että sen seurauksena luovutuk-
sensaajan verotusta olisi oikaistava luovutuk-
sensaajan vahingoksi, luovuttajan on suoritet-
tava tästä johtuvat tarkistukset tai oikaistava
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tarkistettavia määriä luovutuksensaajan ase-
mesta, jos luovuttaja ei ole ilmoittanut vero-
tuksen muutoksesta luovutuksensaajalle 209
k §:ssä tarkoitetussa selvityksessä.

134 §
Myynnistä ja tavaran yhteisöhankinnasta

suoritettava vero, vähennettävä vero ja ilmoi-
tettavat liiketapahtumat kohdistetaan veron
tilittämistä ja liiketapahtumien ilmoittamista
varten kalenterikuukaudelle sen mukaan kuin
tässä luvussa säädetään.

138 b §
Tavaran yhteisöhankinta kohdistetaan sitä

kuukautta seuraavalle kalenterikuukaudelle,
jonka aikana veron suorittamisvelvollisuus
on 16 a §:n 1 momentin mukaan syntynyt.
Jos tavaran ostaja on saanut vastaanotetusta
tavarasta laskun tai vastaavan asiakirjan vas-
taanottokuukautena, hankinta kohdistetaan
kuitenkin tavaran vastaanottokuukaudelle.

169 §
— — — — — — — — — — — — —

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, ulkomailla 209 n—209 q §:n mukaisesti
sähköisesti säilytettävien tositteiden tai muun
aineiston osalta riittävää on, että tietoihin saa-
daan täydellinen tosiaikainen tietokoneyhteys
ja että tiedot ovat saatettavissa selväkieliseen
kirjalliseen muotoon. Viranomaisen kehotuk-
sesta teknisestä tallenteesta on lisäksi valmis-
tettava jäljennös tarkastusta suorittavan hen-
kilön käyttöön, jos se on tarkastuksen suorit-
tamista varten tarpeen.
— — — — — — — — — — — — —

170 a §
Sijoituskullan myyjän on Verohallinnon

kehotuksesta esitettävä 209 s §:ssä tarkoitettu
aineisto tarkastettavaksi ja annettava sitä kos-
kevia tietoja.

173 a §
Jos ulkomaalaisella ei ole kotipaikkaa eikä

kiinteää toimipaikkaa toisessa jäsenvaltiossa
eikä valtiossa, jonka kanssa Suomella on sel-
lainen viranomaisten keskinäistä avunantoa
koskeva oikeudellinen järjestely, joka vastaa
soveltamisalaltaan keskinäisestä avunannosta
veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin

liittyvien saatavien perinnässä annettua neu-
voston direktiiviä 2010/24/EU sekä hallinnol-
lisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta ar-
vonlisäverotuksen alalla annettua neuvoston
asetusta (EU) N:o 904/2010, 12 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun hakemuksen hyväksymi-
sen edellytyksenä on sellaisen Verohallinnon
hyväksymän edustajan nimeäminen, jolla on
Suomessa kotipaikka. Verohallinto voi li-
säksi vaatia asetettavaksi vakuuden veron
suorittamisesta.

Mitä 169, 209 ja 209 n—209 q §:ssä sää-
detään verovelvollisen velvollisuuksista, so-
velletaan myös 1 momentissa tarkoitettuun
edustajaan.

22 luku

Kirjanpito ja tositteet

209 a §
Laskutukseen sovelletaan 209 b—209 g

§:ää, jos myynti tapahtuu 5 luvun mukaan
Suomessa.

Laskutukseen sovelletaan 209 b—209 g
§:ää myös 3 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa, jos myyjä luovuttaa tavarat tai suorit-
taa palvelut Suomessa sijaitsevasta kiinteästä
toimipaikasta tai kun luovutus tai suoritus ei
tapahdu mistään kiinteästä toimipaikasta, jos
myyjän kotipaikka on Suomessa.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tilanteet
ovat:

1) myyjä laatii laskun myynnistä, joka ta-
pahtuu toisessa jäsenvaltiossa, ja verovelvol-
linen myynnistä on 2 a tai 9 §:ää vastaavan
säännöksen nojalla ostaja;

2) myynti ei tapahdu Yhteisön alueella.
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, 209 b—209 g §:ää ei sovelleta toiseen
jäsenvaltioon sijoittautuneen myyjän Suo-
messa suorittamaan myyntiin, josta ostaja on
2 a tai 9 §:n nojalla verovelvollinen ja josta
myyjä laatii laskun. Myyjä on sijoittautunut
toiseen jäsenvaltioon, jos hän luovuttaa tava-
rat tai suorittaa palvelut toisessa jäsenvalti-
ossa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta tai
kun luovutus tai suoritus ei tapahdu mistään
kiinteästä toimipaikasta, jos myyjän koti-
paikka on toisessa jäsenvaltiossa.

Edellä 2 ja 4 momentissa kiinteällä toimi-
paikalla, josta tavarat luovutetaan ja palvelut

3399/2012



suoritetaan, tarkoitetaan kiinteää toimipaik-
kaa, jonka henkilöstö- ja muilla resursseilla
luovutus tai suoritus toteutetaan.

209 b §
Myyjän on annettava ostajalle lasku, jos

ostajana on elinkeinonharjoittaja tai oikeus-
henkilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja:

1) verollisesta tavaran tai palvelun myyn-
nistä;

2) myynnistä, joka on veroton 43 a, 56 ja
58 §:n, 59 §:n 4 kohdan, 70, 70 b, 71, 72, 72
a—72 e ja 72 h §:n nojalla;

3) sellaisesta myynnistä toisessa jäsenvalti-
ossa, joka olisi 4, 5, 27, 34, 36, 37, 39 ja 45
§:n, 59 §:n 1—3 ja 5—6 kohdan sekä 60 ja
61 §:n nojalla veroton, jos se olisi tapahtunut
Suomessa.

Lasku on annettava myös:
1) 63 a §:ssä ja 72 b §:n 4 momentissa

tarkoitetusta myynnistä, kun ostaja on yksi-
tyishenkilö;

2) 130 a §:n 1 momentissa tarkoitetun ta-
varan tai palvelun myynnistä kunnalle.

Myyjän on annettava lasku myös 1 ja 2
momentissa tarkoitettuja myyntejä koske-
vista:

1) ennakkomaksuista, ei kuitenkaan silloin,
kun ne koskevat tavaroiden yhteisömyyntiä;

2) 78 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa sekä
78 a §:ssä tarkoitetuista oikaisueristä ja kor-
vauksista, jollei niitä ole huomioitu aiemmin
annetuissa laskuissa.

Ostajan laatima lasku katsotaan myyjän
antamaksi, jos myyjä ja ostaja ovat sopineet
asiasta ja jos on olemassa järjestely, jonka
mukaan myyjä hyväksyy laskun.

209 c §
Tavaran yhteisömyyntiä koskeva lasku on

annettava viimeistään tavaran toimituskuu-
kautta seuraavan kalenterikuukauden 15 päi-
vänä.

Toisen jäsenvaltion 65 §:ää vastaavan
säännöksen mukaisesti kyseisessä jäsenvalti-
ossa verotettavaa palvelun myyntiä koskeva
lasku on annettava viimeistään palvelun suo-
rituskuukautta seuraavan kalenterikuukauden
15 päivänä. Tätä sovelletaan vain silloin, kun
palvelun ostava elinkeinonharjoittaja tai ar-
vonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty
oikeushenkilö, joka ei ole elinkeinonharjoit-

taja, on myynnistä 9 §:n 1 momenttia vastaa-
van säännöksen mukaan verovelvollinen.

209 d §
Edellä 209 b §:ssä tarkoitettu lasku voi-

daan vastaanottajan suostumuksin antaa säh-
köisenä. Sähköisellä laskulla tarkoitetaan las-
kua, joka annetaan ja vastaanotetaan sähköi-
sessä muodossa.

Useasta erillisestä tavaroiden ja palvelujen
myynnistä voidaan antaa yhteinen lasku.

209 e §
Edellä 209 b §:ssä tarkoitetussa laskussa

on oltava seuraavat tiedot millä tahansa kie-
lellä:

1) laskun antamispäivä;
2) yhteen tai useampaan sarjaan perustuva

juokseva tunniste, jolla lasku voidaan yksi-
löidä;

3) arvonlisäverotunniste, jolla elinkeinon-
harjoittaja on myynyt tavarat tai palvelut;

4) ostajan arvonlisäverotunniste, jota ostaja
on käyttänyt ostossa, jos hän on ostosta vero-
velvollinen tai jos kyse on 72 a §:ssä tarkoi-
tetusta tavaran yhteisömyynnistä;

5) myyjän ja ostajan nimi ja osoite;
6) myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä

palvelujen laajuus ja laji;
7) tavaroiden toimituspäivä, palvelujen

suorituspäivä tai ennakkomaksun maksu-
päivä, jos se voidaan määrittää eikä se ole
sama kuin laskun antamispäivä;

8) veron peruste kunkin verokannan tai
verottomuuden osalta, yksikköhinta ilman
veroa sekä hyvitykset ja alennukset, jos niitä
ei ole otettu huomioon yksikköhinnassa;

9) verokanta;
10) suoritettavan veron määrä sen jäsen-

valtion valuutassa, jossa myynti tapahtuu, ei
kuitenkaan 15 kohdassa tarkoitetun myynnin
osalta;

11) jos myynnistä ei ole suoritettava veroa,
merkintä verottomuudesta taikka viittaus tä-
män lain tai arvonlisäverodirektiivin asian-
omaiseen säännökseen;

12) jos verovelvollinen on 2 a, 8 a—8 c tai
9 §:n taikka toisen jäsenvaltion 2 a tai 9 §:ää
vastaavan säännöksen perusteella ostaja, mer-
kintä ″käännetty verovelvollisuus″

13) jos ostaja laatii laskun, merkintä ″itse-
laskutus″;
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14) toiseen jäsenvaltioon myytävän uuden
kuljetusvälineen osalta tiedot, joiden perus-
teella 26 d §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut
edellytykset voidaan todeta;

15) jos myyntiin sovelletaan 79 a §:ssä
tarkoitettua menettelyä, tapauksen mukaan
merkintä ″voittomarginaalijärjestelmä —
käytetyt tavarat″, ″voittomarginaalijärjes-
telmä — taide-esineet″ tai ″voittomarginaali-
järjestelmä — keräily- ja antiikkiesineet″;

16) jos kyse on 80 §:ssä tarkoitetun matka-
toimistopalvelun myynnistä, merkintä ″voit-
tomarginaalijärjestelmä — matkatoimistot″;

17) jos sijoituskullan myyjä valitsee myyn-
nin verollisuuden 43 c §:ssä tarkoitetulla ta-
valla, myynnin verollisuutta osoittava mer-
kintä;

18) jos laskulla muutetaan aikaisemmin
annettua laskua, yksiselitteinen viittaus tähän
laskuun.

Jos osa 1 momentissa tarkoitetuista tie-
doista sisältyy ostajalle aiemmin annettuun
tai ostajalla olevaan asiakirjaan, näiden asia-
kirjojen katsotaan yhdessä muodostavan las-
kun. Edellytyksenä on kuitenkin, että jälkim-
mäinen asiakirja sisältää yksiselitteisen viit-
tauksen aikaisempaan asiakirjaan. Mitä tässä
momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovel-
leta 63 a §:ssä tarkoitettuun tavaran kauko-
myyntiin, 72 b §:ssä tarkoitettuun tavaran
yhteisömyyntiin taikka sellaiseen toisessa jä-
senvaltiossa tapahtuvaan tavaran tai palvelun
myyntiin, josta ostaja on 2 a tai 9 §:ää vastaa-
van säännöksen perusteella verovelvollinen.

Kun samalle vastaanottajalle lähetetään
useita sähköisiä laskuja sisältävä erä, yksittäi-
siin laskuihin liittyvät yhteiset tiedot tarvitsee
mainita ainoastaan kerran, jos tiedot kunkin
laskun osalta ovat saatavissa kokonaisuudes-
saan.

Edellä 1 momentin 8 ja 10 kohdassa suori-
tettavan veron määrällä ja veron perusteella
tarkoitetaan veroa, joka myyjän on tällä las-
kulla laskutettavasta myynnistä tai sen osasta
lain mukaan suoritettava, ja sen perustetta.
Laskuun ei kuitenkaan saa merkitä veron
määrää tai verokantaa, ellei myyjää ole mer-
kitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Jos
rekisteröinti on vireillä ja laskussa on tätä
koskeva merkintä, vero ja verokanta voidaan
kuitenkin merkitä.

Jos ostaja on myynnistä verovelvollinen,

laskuun on merkittävä 1 momentin 8—10
kohdassa tarkoitettujen tietojen sijasta veron
peruste kunkin myydyn tavara- ja palvelula-
jin osalta.

Yksikköhintaa ei tarvitse merkitä 209 b §:n
3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin las-
kuihin.

209 f §
Sen estämättä, mitä 209 e §:n 1 momentin

1—10 kohdassa säädetään, seuraavissa las-
kuissa tarvitsee olla vain jäljempänä 3 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot:

1) loppusummaltaan enintään 400 euron
suuruiset laskut;

2) vähittäiskaupassa tai muussa siihen rin-
nastettavassa lähes yksinomaan yksityishen-
kilöille tapahtuvassa myyntitoiminnassa an-
nettavat laskut;

3) ravintola- tai ateriapalveluja taikka hen-
kilökuljetuksia koskevat laskut lukuun otta-
matta edelleen myytäviksi tarkoitettuja palve-
luja;

4) pysäköintimittareiden ja muiden vastaa-
vien laitteiden tulostamat tositteet.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske 63
a §:ssä tarkoitettua tavaran kaukomyyntiä, 72
b §:ssä tarkoitettua tavaran yhteisömyyntiä
eikä sellaista toisessa jäsenvaltiossa tapahtu-
vaa tavaran tai palvelun myyntiä, josta ostaja
on 2 a tai 9 §:ää vastaavan säännöksen perus-
teella verovelvollinen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa las-
kuissa on oltava seuraavat tiedot:

1) laskun antamispäivä;
2) myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste;
3) myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä

palvelujen laji;
4) suoritettavan veron määrä verokannoit-

tain taikka veron peruste verokannoittain.

209 g §
Elinkeinonharjoittajan on varmistettava an-

tamiensa ja vastaanottamiensa 209 b §:ssä
tarkoitettujen laskujen alkuperän aitous sekä
laskuissa mainittujen 209 e §:n 1 momentissa
tarkoitettujen tietojen muuttumattomuus ja
luettavuus laskun antamishetkestä laskun säi-
lytysajan loppuun saakka. Tämä voidaan
tehdä millä tahansa elinkeinonharjoittajan va-
litsemalla liiketoiminnan valvontakeinolla,
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joka luotettavasti todentaa laskun ja tavaroi-
den tai palvelujen myynnin välisen yhteyden.

Alkuperän aitoudella tarkoitetaan vakuut-
tuneisuutta laskulla mainitun myyjän tai las-
kun laatijan henkilöllisyydestä.

Koneellisella tietovälineellä olevien lasku-
jen 209 e §:n 1 momentissa tarkoitettujen
tietojen on oltava saatettavissa selväkieliseen
kirjalliseen muotoon.

209 h §
Edellä 103 §:n 2 momentissa tarkoitetusta

selvityksestä on käytävä ilmi selvityksen an-
tamispäivä, myyjän ja ostajan nimet, osoitteet
sekä yritys- ja yhteisötunnukset, luovutuksen
luonne ja veron määrä, joka myyjän on suo-
ritettava.

Edellä 111 §:n 2 momentissa tarkoitetussa
selvityksessä on oltava selvityksen antamis-
päivä, myyjän ja ostajan nimet, osoitteet sekä
mahdolliset yritys- ja yhteisötunnukset, luo-
vutuksen luonne ja kohdekuukausi, vuokran
tai yhtiövastikkeen kokonaismäärä ja ener-
gian osuus siitä sekä myyjän ostamasta ener-
giahyödykkeestä tai polttoaineesta suoritetta-
van veron määrä.

Edellä 112 §:n 5 momentissa tarkoitetussa
tositteessa on oltava tositteen laatimispäivä,
verovelvollisen nimi, tavaroiden määrä ja laji
sekä palvelujen laajuus ja laji, vähennyskel-
poiseen käyttöön ottamispäivä, jollei se ole
sama kuin laatimispäivä, hankintaan sisälty-
nyt vero tai omasta käytöstä suoritettu vero
sekä viittaus hankintaa tai omasta käytöstä
suoritettavaa veroa koskevaan tositteeseen,
todennäköinen luovutushinta ilman veron
osuutta, verokanta ja vähennettävä vero.

209 i §
Verohallinto voi tarkastuksen taikka veron

palauttamisen tai määräämisen yhteydessä
hyväksyä tehdyn vähennyksen, vaikkei vero-
velvollisella ole lain vaatimusten mukaista
laskua, selvitystä tai muuta tositetta, jos vero-
velvollinen kykenee muutoin osoittamaan
olevansa 102, 102 a, 102 c, 103, 106 tai
111—113 §:n nojalla oikeutettu vähennyk-
seen.

Verohallinto voi tarkastuksen tai muutoin
verovalvonnan yhteydessä vaatia vastaanotet-
tujen ja Suomessa tapahtuneista myynneistä
annettujen laskujen kääntämistä tarvittavilta

osin. Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan vas-
taanottamien laskujen osalta tätä sovelletaan
vain Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipai-
kan vastaanottamiin laskuihin.

209 j §
Edellä 19 a §:ssä tarkoitetun liiketoimin-

nan jatkajan on annettava liikkeen tai sen
osan luovuttajalle selvitys siitä, että luovutet-
tuja tavaroita ja palveluja ryhdytään käyttä-
mään vähennykseen oikeuttavaan tarkoituk-
seen.

Edellä 19 a §:ssä tarkoitetun liikkeen tai
sen osan luovuttajan on luovutettavien käy-
tettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja
antiikkiesineiden osalta annettava liiketoi-
minnan jatkajalle selvitys 79 f ja 79 g §:ssä
tarkoitettujen edellytysten olemassaolosta.

Edellä 19 a §:ssä tarkoitetun liikkeen tai
sen osan luovuttajan on annettava liiketoi-
minnan jatkajalle 209 k §:ssä tarkoitettu sel-
vitys luovutettavista kiinteistöistä.

Tämän lain laskuja koskevia säännöksiä
sovelletaan 19 a §:ssä tarkoitettuun liikkeen
tai sen osan luovutukseen.

209 k §
Kun oikeus ja velvollisuus tarkistaa kiin-

teistöinvestointia koskevan hankintaan sisäl-
tyvän veron vähennystä siirtyvät luovutuk-
sensaajalle, luovuttajan on annettava luovu-
tuksensaajalle selvitys, joka sisältää 209 l
§:ssä tarkoitetut tiedot.

Jos kiinteistöinvestointia koskeva hankin-
taan sisältyvä vero, oikeus sen vähentämiseen
tai muu luovutuksensaajan verotukseen vai-
kuttava 209 l §:ssä tarkoitettu tieto on muut-
tunut 1 momentissa tarkoitetun asiakirjan laa-
timisen jälkeen, luovuttajan on annettava luo-
vutuksensaajalle muutosta koskeva täyden-
tävä selvitys.

Luovuttajan on annettava luovutuksensaa-
jalle jäljennös hallussaan olevasta kiinteistön
aikaisemman haltijan 1 tai 2 momentin no-
jalla laatimasta selvityksestä, joka sisältää
luovutuksensaajan tarkistusoikeuteen tai -vel-
vollisuuteen vaikuttavia tietoja.

209 l §
Edellä 209 k §:ssä tarkoitetusta selvityk-

sestä on käytävä ilmi:
1) selvityksen antamispäivä;
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2) luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi,
osoite sekä yritys- ja yhteisötunnus;

3) luovutuksen ajankohta;
4) luovutuksen luonne;
5) 121 a §:n 2 momentissa tarkoitettu ra-

kentamispalvelun valmistumisajankohta tai
kiinteistön vastaanottoajankohta;

6) 121 d §:n 2 momentissa tarkoitettu kiin-
teistöinvestointia koskeva hankintaan sisäl-
tyvä vero;

7) se osa 6 kohdassa tarkoitetusta verosta,
josta on rakentamispalvelun valmistumisen
tai kiinteistön vastaanottamisen yhteydessä
voitu tehdä vähennys tai joka olisi ollut suo-
ritettava, jos rakentamispalvelu olisi suori-
tettu taikka tavara valmistettu tai siirretty
muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan
käyttöön;

8) liikeomaisuudesta poistettua kiinteistöä
koskeva hankintaan sisältyvä vero;

9) selvitys siitä, onko luovuttaja tai aikai-
sempi luovuttaja suorittanut verovelvollisuu-
den päättyessä 121 c §:n 2 momentissa tai
kiinteistön luovutuksen yhteydessä 121 h §:n
3 momentissa tarkoitetun tarkistuksen, jota ei
ole oikaistu;

10) muut Verohallinnon määräämät seikat,
jotka ovat tarpeen luovuttajan tai luovutuk-
sensaajan tarkistusoikeuden tai -velvollisuu-
den määrittämiseksi.

209 m §
Kun oikeus ja velvollisuus tarkistaa kiin-

teistöinvestointia koskevan hankintaan sisäl-
tyvän veron vähennystä siirtyvät elinkeinon-
harjoittajalle, luovutuksensaajan on annettava
luovuttajalle selvitys siitä, että kiinteistö han-
kitaan liiketoimintaa varten.

209 n §
Verovelvollisen on säilytettävä antamiensa

1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja
myyntejä koskevien laskujen jäljennökset
sekä tähän toimintaan ja 131 §:n 1 momentin
4 kohdassa tarkoitettuun palautukseen oikeut-
tavaan toimintaan liittyviä tavaroiden ja pal-
velujen ostoja koskevat vastaanottamansa
laskut sekä niitä ostoja koskevat laskut, joista
hän on ostajana verovelvollinen.

Laskut on säilytettävä vähintään kuusi
vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka ai-
kana tilikausi on päättynyt. Tilikaudella tar-

koitetaan tilikautta, johon kuuluvalle kalente-
rikuukaudelle 13 luvun säännösten mukai-
sesti kohdistettavaa myyntiä, ostoa, oikaisu-
erää tai ennakkomaksua laskut koskevat.

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan
ulkomaisen elinkeinonharjoittajan vastaanot-
tamien laskujen osalta vain Suomessa sijait-
sevan kiinteän toimipaikan vastaanottamiin
laskuihin.

209 o §
Edellä 209 n §:ssä tarkoitetut laskut on

säilytettävä Suomessa.
Laskut voidaan kuitenkin säilyttää toisessa

jäsenvaltiossa, jos:
1) tallennus on suoritettu sähköisesti siten,

että se takaa täydellisen tosiaikaisen tietoko-
neyhteyden näihin tietoihin; tai

2) elinkeinonharjoittaja on ulkomaalainen,
jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa.

Laskut voidaan kuitenkin kirjanpitolain 2
luvun 9 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyillä
edellytyksillä säilyttää muualla kuin mitä
edellä 1 ja 2 momentissa säädetään. Mitä
tässä momentissa säädetään, noudatetaan so-
veltuvin osin myös muihin kuin kirjanpito-
laissa tarkoitettuihin kirjanpitovelvollisiin.

209 p §
Mitä 209 n ja 209 o §:ssä säädetään las-

kusta, sovelletaan myös muihin tositteisiin,
joihin suoritettavan ja vähennettävän veron
määrään vaikuttavien liiketapahtumien kirja-
ukset perustuvat.

Mitä 209 n ja 209 o §:ssä säädetään las-
kusta, sovelletaan myös tositteisiin ja tietoi-
hin, joiden avulla elinkeinonharjoittaja täyt-
tää 209 g §:n 1 momentissa säädetyn laskun
alkuperän aitouden ja sisällön muuttumatto-
muuden varmistamista koskevan velvollisuu-
tensa.

Mitä 209 n ja 209 o §:ssä säädetään anne-
tusta laskusta, sovelletaan myös muuhun ve-
rovelvollisen muistiinpanoaineistoon, jos ve-
rovelvollinen ei ole kirjanpitolain mukaan
kirjanpitovelvollinen.

Edellä 1—3 momentissa tarkoitettujen to-
sitteiden, tietojen ja muistiinpanoaineiston
lain soveltamisen kannalta oleellisten tietojen
muuttumattomuus ja luettavuus on varmistet-
tava koko säilytysajan. Koneellisella tietovä-
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lineellä olevien tietojen on oltava saatetta-
vissa selväkieliseen kirjalliseen muotoon.

209 q §
Edellä 209 n §:n 2 momentista ja 209 p

§:stä poiketen verovelvollisen on säilytettävä
kiinteistöinvestoinnin suorittamiseen liittyvät
laskut ja tositteet sekä 103 §:n 2 momentissa,
209 k ja 209 m §:ssä tarkoitetut selvitykset
13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä,
jonka aikana tarkistuskausi on alkanut. Edellä
209 n §:n 2 momentissa säädetyn määräajan
jälkeen laskut ja tositteet voidaan korvata
selvityksellä, josta käyvät ilmi Verohallinnon
määräämät tarkistusoikeuden tai -velvollisuu-
den määrittämiseksi tarpeelliset seikat.

209 r §
Verovelvollisen on pidettävä luetteloa

niistä tavaroista, jotka hän itse tai joku muu
hänen puolestaan kuljettaa toiseen jäsenvalti-
oon 18 b §:n 1 momentin 1—3 kohdassa
tarkoitettuja liiketoimia varten.

209 s §
Edellä 43 a ja 43 c §:ssä tarkoitetun sijoi-

tuskullan myyjän on tunnistettava asiakas
aina, kun yhden liiketoimen tai toisiinsa kyt-
keytyneiden liiketoimien yhteenlaskettu arvo
on vähintään 15 000 euroa. Myyjän on käy-
tettävissä olevin keinoin tunnistettava myös
henkilö, jonka lukuun edellä tarkoitettu asia-
kas todennäköisesti toimii.

Tunnistamista ei tarvitse suorittaa, jos asia-
kas on rahanpesun ja terrorismin rahoittami-
sen estämisestä ja selvittämisestä annetun
lain (503/2008) 13 §:ssä tarkoitettu asiakas.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen asiak-
kaiden tunnistamista ja liiketoimien kirjaa-
mista koskevat tarkemmat säännökset anne-
taan valtioneuvoston asetuksella.

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu ai-
neisto on säilytettävä kuusi vuotta sen kalen-
terivuoden lopusta, jonka aikana se tilikausi
on päättynyt, jona liiketoimi tai viimeinen
toisiinsa kytkeytyneistä liiketoimista suoritet-
tiin.

218 §
— — — — — — — — — — — — —

Joka jättää asianmukaisesti täyttämättä 209
s §:ssä säädetyn velvollisuuden tai viran-
omaisen kehotuksesta huolimatta 162 §:ssä,
162 c §:n 5 momentissa, 162 e tai 165 §:ssä,
166 §:n 2 momentissa, 168 §:n 2 momen-
tissa, 169 §:n 1 ja 2 momentissa, 170 §:n 1
momentissa, 170 a, 209, 209 b, 209 e tai 209
f §:ssä säädetyn velvollisuuden, on tuomit-
tava arvonlisäverorikkomuksesta sakkoon.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Lakia sovelletaan, kun veron suorittamis-
velvollisuus on syntynyt lain voimaantulopäi-
vänä tai sen jälkeen.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

8 399/2012

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


