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Laki
Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain (1266/1996) 6 a §:n 1 ja 2 momentti, 7 ja 14 §, 24 §:n 3
momentti, 25 b §:n edellä oleva väliotsikko, 25 b §, 25 c §:n 1 ja 3 momentti sekä 25 d ja
25 e §,
sellaisina kuin niistä ovat 6 a §:n 1 ja 2 momentti laissa 1393/2010, 7 § laissa 888/2009,
24 §:n 3 momentti laissa 586/1997 sekä 25 b §:n edellä oleva väliotsikko, 25 b §, 25 c §:n 1 ja
3 momentti sekä 25 d ja 25 e § laissa 972/2002, seuraavasti:
6a§
Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon
kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- ja
jäähdytysenergia, joka myydään verovelvolliselle jälleenmyyjälle, on myyty Ahvenanmaan maakunnassa, jos verovelvollisella jälleenmyyjällä on maakunnassa kiinteä toimipaikka, johon tavarat luovutetaan. Jos näitä
tavaroita ei luovuteta Ahvenanmaan maakunnassa tai muualla olevaan kiinteään toimipaikkaan, niiden myynti on tapahtunut Ahvenanmaan maakunnassa, jos verovelvollisen
jälleenmyyjän liiketoiminnan kotipaikka on
maakunnassa.
Sähkö, unionin alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon
kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- ja

jäähdytysenergia, jota ei myydä verovelvolliselle jälleenmyyjälle, on myyty Ahvenanmaan maakunnassa, jos ostaja tosiasiallisesti
kuluttaa ne maakunnassa. Jos ostaja ei tosiasiallisesti kuluta näitä tavaroita tai osaa
niistä, kuluttamattomat tavarat katsotaan kulutetuiksi Ahvenanmaan maakunnassa, jos
ostajalla on maakunnassa kiinteä toimipaikka, johon nämä tavarat luovutetaan. Jos
näitä tavaroita ei luovuteta Ahvenanmaan
maakunnassa tai muualla olevaan kiinteään
toimipaikkaan, ostajan katsotaan kuluttaneen
tavarat Ahvenanmaan maakunnassa, jos ostajan liiketoiminnan kotipaikka on täällä.
— — — — — — — — — — — — —
7§
Sovellettaessa arvonlisäverolain 69 h §:ää
Ahvenanmaan maakunnan ei katsota olevan
Yhteisön ulkopuolella.
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Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain
66 §:ssä säädetään, mainitun lain 69 h §:n
2 momentissa tarkoitetut palvelut on myyty
Suomessa myös silloin, kun:
1) myyjän kiinteä toimipaikka, josta palvelu luovutetaan tai, jollei palvelua luovuteta
kiinteästä toimipaikasta, myyjän liiketoiminnan kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa;
2) ostajana on muu kuin elinkeinonharjoittaja; ja
3) palvelu luovutetaan Ahvenanmaan maakuntaan sijoittautuneelle ostajalle tai ostajan
kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on
maakunnassa.
14 §
Mitä arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun
tavara myydään Ahvenanmaan maakunnassa
matkustajalle, jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on toisessa valtiossa, ja tavara viedään Ahvenanmaan maakunnasta.
Mitä arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momentissa säädetään, ei sovelleta silloin, kun ostajan kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on
Ahvenanmaan maakunnassa.
Mitä arvonlisäverolain 70 b §:n 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun
tavara tai tavararyhmä myydään:
1) Ahvenanmaan maakunnassa henkilölle,
jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka
on muualla Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa ja tavarat viedään muualle Suomeen,
Ruotsiin tai Tanskaan; tai
2) muualla Suomessa henkilölle, jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Ahvenanmaan maakunnassa ja tavarat viedään
maakuntaan.
24 §
— — — — — — — — — — — — —
Arvonlisäverolain 131 §:n 1 momentin
2 kohtaa ei sovelleta, kun ostajana on elinkeinonharjoittaja, jolla on liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Ahvenanmaan
maakunnassa, jollei myynti liity välittömästi
Yhteisön ulkopuolelle vietäviin tavaroihin tai
kysymys ole 2 momentissa tarkoitetusta
myynnistä.

Radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä
palveluja sekä telepalveluja koskevat erityisjärjestelmät
25 b §
Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain
133 d ja 133 k §:ssä säädetään, mainitun lain
12 a luvussa tarkoitettuja erityisjärjestelmiä
sovelletaan myös silloin, kun erityisjärjestelmää käyttävä verovelvollinen myy radio- ja
televisiolähetyspalvelun, sähköisen palvelun
tai telepalvelun muulle kuin elinkeinonharjoittajalle ja luovuttaa palvelun ostajalle, joka
on sijoittautunut Ahvenanmaan maakuntaan
tai jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on maakunnassa. Tätä ei kuitenkaan sovelleta arvonlisäverolain 133 k §:ssä tarkoitettuun erityisjärjestelmään, kun mainitun lain
133 l §:ssä tarkoitettu tunnistamisjäsenvaltio
on Suomi.
Poiketen 1 momentista ja sen estämättä,
mitä arvonlisäverolain 133 h §:n 4 momentissa, 133 i §:n 2 momentissa, 133 o §:n
5 momentissa ja 133 p §:n 2 momentissa
säädetään, erityisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on
muu jäsenvaltio kuin Suomi, on 1 momentissa tarkoitetun myynnin osalta erikseen annettava arvonlisäverolain 133 h tai
133 o §:ssä tarkoitettu ilmoitus ja maksettava
mainitun lain 133 i tai 133 p §:ssä tarkoitettu
vero Suomeen.
Sovellettaessa arvonlisäverolain 133 e §:n
3 momenttia ja 133 l §:n 4 momenttia 1
momentissa tarkoitettuihin tilanteisiin kulutusjäsenvaltion katsotaan olevan Suomi.
25 c §
Arvonlisäverolain 133 d §:ssä tarkoitetun
erityisjärjestelmän soveltamisen esteenä ei
ole se, että verovelvollinen on merkitty arvonlisäverolain 172 §:ssä tarkoitettuun arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos verovelvollisen liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa eikä hän suorita muun Suomen alueella
liiketoimia, joista Yhteisön ulkopuoliseen
maahan sijoittautunut elinkeinonharjoittaja
tulisi merkitä mainittuun rekisteriin.
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun verovelvolliseen ei sovelleta arvonlisäverolain
134 k §:n 1 momenttia.
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25 d §
Sen estämättä, mitä 25 b §:ssä säädetään,
arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuja
erityisjärjestelmiä ei sovelleta 25 b §:n 1 momentissa tarkoitetulle maakuntaan sijoittautuneelle ostajalle myytyihin radio- ja televisiolähetyspalveluihin, sähköisiin palveluihin tai
telepalveluihin, jos myyjän liiketoiminnan
kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa tai muualla Suomessa
ja tunnistamisjäsenvaltio on muu jäsenvaltio
kuin Suomi.
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25 e §
Sen estämättä, mitä 25 b §:n 1 momentissa
ja arvonlisäverolain 133 j §:ssä säädetään,
erityisjärjestelmää käyttävällä verovelvollisella, jonka liiketoiminnan kotipaikka tai
kiinteä toimipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa, on oikeus arvonlisäverolain 10 luvussa tarkoitettuun vähennykseen.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.
Lakia sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain tultua voimaan.
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