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L a g

Nr 1061

om ändring av mervärdesskattelagen

Given i Helsingfors den 23 november 2007

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 104 och 105 §,
ändras 16, 23 och 26 §, 29 § 1 mom. 9 punkten, mellanrubriken före 31 §, 33, 76, 77, 103,

106, 144 och 146 §, 169 § 2 mom., 170 a §, 173 § 2 mom., 173 a § 2 mom., 209 d § 1 mom.,
209 f § 3 mom., 209 g—209 k § och 218 § 3 mom.,

av dem 26 § sådan den lyder i lag 1218/1994, 29 § 1 mom. 9 punkten sådan den lyder i lag
1257/1996, 33 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1301/2003, 76 § sådan den lyder delvis
ändrad i lag 1486/1994, 77 § sådan den lyder i lag 1265/1997, 103 § och 173 § 2 mom. sådana
de lyder i nämnda lag 1486/1994, 169 § 2 mom., 170 a §, 173 a § 2 mom., 209 d § 1 mom.,
209 g—209 k § och 218 § 3 mom. sådana de lyder i lag 325/2003 och 209 f § 3 mom. sådant
det lyder i lag 453/2005, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 377/1994, ett nytt 2 mom., varvid de
nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till lagen en ny 19 b §, till 29 § 1 mom., sådant det
lyder delvis ändrat i nämnda lagar 1218/1994 och 1257/1996, en ny 10 punkt, till lagen nya
33 a och 76 a §, ett nytt 11 kap. i stället för det 11 kap. som upphävts genom nämnda lag
1218/1994, nya 145 a—145 c § samt nya 209 l—209 o § som följer:

6 §
— — — — — — — — — — — — —

Staten och kommunerna är skyldiga att
betala skatt för byggtjänster som enligt 33 §
tagits i eget bruk även då överlåtelsen av
fastigheten inte är rörelsemässig.
— — — — — — — — — — — — —

16 §
Skyldigheten att betala skatt på eget bruk

av byggtjänster uppkommer
1) allt eftersom den själv utförda bygg-

tjänsten slutförs,
2) när en köpt byggtjänst har tagits emot

eller när vederlaget eller en del av det har
betalts före mottagningsdagen,
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3) när en fastighet som avses i 33 § har
överlåtits och en tidigare överlåtare har köpt
eller själv utfört byggtjänsten.

Skyldigheten att betala skatt på eget bruk
av tjänster enligt 33 a § uppkommer allt
eftersom fastigheten används för ett ändamål
som inte är rörelsemässigt.

Överlåtelse av rörelse helt eller delvis

19 b §
På överlåtelse av en fastighet i samband

med överlåtelse av rörelse helt eller delvis
tillämpas vad som bestäms i 121 i §.

23 §
I 31, 31 a, 32, 33 och 33 a § föreskrivs om

eget bruk av vissa tjänster som har samband
med fastigheter.

26 §
Staten ska inte betala skatt på eget bruk av

en vara eller tjänst. Staten ska dock betala
skatt på eget bruk av en serveringstjänst i de
fall som avses i 25 a § och på eget bruk av en
byggtjänst i de fall som avses i 31 § 1 mom.
och 33 §.

29 §
Utan hinder av 27 § skall skatt betalas

— — — — — — — — — — — — —
9) på överlåtelse av helhetstjänster som

gäller allmän väg eller järnväg till staten,
10) på sådan användning av fastigheter

som avses i 33 a §.
— — — — — — — — — — — — —

Eget bruk av vissa tjänster som har samband
med fastigheter

31 §
— — — — — — — — — — — — —

33 §
En byggtjänst i samband med ett nybygge

eller ombyggnad av en fastighet anses ha
blivit tagen i eget bruk även då en näringsid-
kare, staten eller en kommun i andra fall än
de som avses i 31 § 1 mom. 1 punkten
överlåter fastigheten innan den tas i bruk
efter det att byggtjänsten har utförts.

Skatt ska inte betalas på eget bruk enligt
1 mom. av själv utförda byggtjänster i fråga

om lönekostnaderna och de sociala kostna-
derna i samband med dem, om

1) lönekostnaderna för de tjänster som av-
ser fastighetsinnehav under ett kalenderår
inte överstiger 35 000 euro, och

2) näringsidkaren inte har sålt byggtjänster
till utomstående eller bedrivit sådan verksam-
het som avses i 31 § 1 mom. vid den tidpunkt
då byggtjänsten utfördes.

33 a §
Utan hinder av 24 § avses med eget bruk

av tjänster även att en näringsidkare under
justeringsperioden använder en fastighet som
ingår i hans rörelsetillgångar och som varit
föremål för en i 119 § avsedd fastighetsinves-
tering för ett ändamål som inte är rörelsemäs-
sigt.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas bara
om

1) fastighetsinvesteringen har gjorts helt
eller delvis för ett ändamål som berättigar till
avdrag, eller

2) fastighetsinvesteringen har gjorts helt
och hållet för ett annat ändamål än ett sådant
som berättigar till avdrag och en näringsid-
kare som avses i 1 mom. har gjort en i 120 §
1 mom. 2 punkten avsedd justering för fastig-
heten.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på
kommuner.

76 §
När den skattskyldige tar en byggtjänst i

eget bruk så som avses i 33 § är skattegrun-
den

1) inköpspriset för den köpta byggtjänsten,
2) de direkta och indirekta kostnaderna för

byggtjänster som den skattskyldige själv har
utfört,

3) det värde som ligger till grund för skat-
ten på den anskaffade fastigheten och som
den föregående överlåtaren på grund av över-
låtelsen har varit tvungen att betala för den
byggtjänst som utförts på fastigheten.

76 a §
När den skattskyldige tar en tjänst i eget

bruk så som avses i 33 a § är skattegrunden
den andel av kostnaderna för fastighetsinves-
teringen som motsvarar förhållandet mellan
den tid fastigheten har använts för ett ända-
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mål som inte är rörelsemässigt och den i
121 a § avsedda justeringsperioden.

Som kostnader enligt 1 mom. för en fastig-
hetsinvestering räknas det värde som utgjort
grund för den i 121 d § 2 mom. avsedda skatt
som ingår i anskaffningen.

77 §
Den skattegrund som avses i 74—76 och

76 a § inkluderar inte skattens andel.

103 §
Den skattskyldige får för en fastighet eller

byggtjänst som han anskaffat för skattepliktig
rörelse dra av den skatt som överlåtaren en-
ligt 31, 31 a eller 33 § ska betala på bygg-
tjänster som utförts på fastigheten, om fastig-
heten före överlåtelsen inte hade tagits i över-
låtarens bruk.

En förutsättning för rätten till avdrag är att
överlåtaren ger mottagaren en utredning om
beloppet av den skatt som överlåtaren ska
betala.

106 §
Om en fastighetsinnehavare ansöker om att

bli skattskyldig så som avses i 30 §, får han i
stället för justering av avdrag enligt 11 kap.
göra avdrag enligt 102 och 103 § från en
fastighet som han anskaffat eller en tjänst
eller vara som han köpt för den skattepliktiga
fastighetsöverlåtelsen före sin ansökan eller
dra av den skatt som betalts på byggtjänster
som han själv har utfört för det nämnda ända-
målet före ansökan. En förutsättning är att
fastighetsinnehavaren har ansökt om att bli
skattskyldig inom sex månader från ibrukta-
gandet av fastigheten.

Den avdragsrätt som avses i 1 mom. gäller
endast nybyggen och ombyggnad av en fas-
tighet.

Om fastighetsinnehavaren ansöker om att
bli skattskyldig så som avses i 30 §, anses
han i samband med justering av avdrag enligt
11 kap. ha använt den fastighet som han före
ansökan har anskaffat eller för vilken han
köpt eller utfört byggtjänster för den skatte-
pliktiga fastighetsöverlåtelsen för ett ändamål
som berättigar till avdrag. En förutsättning är
att fastighetsinnehavaren har ansökt om att
bli skattskyldig inom sex månader från det att
han tagit fastigheten i bruk.

11 kap.

Justering av avdrag som gäller fastighets-
investeringar

Fastighetsinvestering

119 §
Med fastighetsinvestering avses köp eller

eget utförande av byggtjänster i samband
med ett nybygge eller ombyggnad av en fas-
tighet. Med fastighetsinvestering avses även
anskaffning av en fastighet på vars överlå-
telse har tillämpats 31 § 1 mom. 1 punkten
eller 33 §.

Fall som föranleder justering

120 §
Avdraget för den skatt som ingår i en

anskaffning och som gäller en fastighetsin-
vestering ska justeras, när

1) fastighetsinvesteringen har gjorts för ett
ändamål som helt eller delvis berättigar till
avdrag och fastighetens användning ändras
på så sätt att den avdragsgilla användningens
andel minskar i förhållande till det ursprung-
liga användningsändamålet,

2) fastighetsinvesteringen har helt eller
delvis gjorts för ett annat ändamål än ett
sådant som berättigar till avdrag och fastighe-
tens användning ändras på så sätt att den
avdragsgilla användningens andel ökar i för-
hållande till det ursprungliga användningsän-
damålet,

3) fastigheten avförs från rörelsetillgång-
arna genom att den varaktigt tas i användning
som inte är rörelsemässig, om fastighetsin-
vesteringen har gjorts för ett ändamål som
helt eller delvis berättigar till avdrag,

4) fastigheten överlåts, om fastighetsinves-
teringen har gjorts för ett ändamål som helt
eller delvis berättigar till avdrag och inget
annat bestäms i 121 e—121 g §,

5) skattskyldigheten upphör, om en fastig-
hetsinvestering som hänför sig till en fastig-
het som finns kvar i den skattskyldiges besitt-
ning har gjorts för ett ändamål som helt eller
delvis berättigar till avdrag.

En förutsättning för justeringen är att nä-
ringsidkaren har gjort fastighetsinvesteringen
för rörelse eller att det är en kommun som har
gjort fastighetsinvesteringen.
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Ingen justering ska göras när en fastighet
rivs, brinner upp eller i övrigt förstörs på ett
sådant sätt att den inte längre går att använda.

121 §
Vad som bestäms i 120 § tillämpas även på

avdraget för den skatt som ingår i en anskaff-
ning och som gäller en fastighetsinvestering,
då anskaffningen görs av en innehavare av
nyttjanderätten till fastigheten.

Innehavaren av nyttjanderätten till en fas-
tighet ska justera avdraget för den skatt som
ingår i en anskaffning och som gäller en
fastighetsinvestering enligt de förutsättningar
som bestäms i 120 § 1 mom. 4 punkten även
då nyttjanderätten upphör, om inte något an-
nat bestäms i 3 mom. i denna paragraf eller i
121 f §.

Vad som bestäms i 2 mom. tillämpas på
ombyggnad som anskaffas eller utförs av en
innehavare av nyttjanderätten till fastigheten
bara om denna innehavare får ersättning för
ombyggnaden.

Justeringsperiod

121 a §
Avdraget för den skatt som ingår i en

anskaffning och som gäller en fastighetsin-
vestering ska justeras endast om fastighetens
användningsändamål ändras eller om fastig-
heten överlåts på det sätt som avses i 120
eller 121 § under justeringsperioden.

Justeringsperioden är tio år från ingången
av det kalenderår under vilket en byggtjänst i
samband med ett nybygge eller en ombygg-
nad har slutförts eller, om fastigheten efter
det att byggtjänsten har slutförts har överlå-
tits på det sätt som avses i 31 § 1 mom.
1 punkten eller 33 §, under vilket fastigheten
har tagits emot. Justeringsperioden inkluderar
ändå inte en del av ett kalenderår som föregår
slutförandet av byggtjänsten eller mottagan-
det av fastigheten.

Ändringar av användningsändamålet före
justeringsperiodens början

121 b §
Om en fastighet som varit föremål för en

fastighetsinvestering som gjorts för ett annat
ändamål än ett sådant som berättigar till av-

drag tas i användning för ett ändamål som
berättigar till avdrag före justeringsperiodens
början, kan näringsidkaren i fråga om fastig-
hetsinvesteringen rätta den skatt som ska re-
dovisas för tiden innan användningsändamå-
let ändrades som om fastigheten ursprungli-
gen hade varit avsedd för avdragsgill använd-
ning.

Om en fastighet som varit föremål för en
fastighetsinvestering som gjorts för ett ända-
mål som berättigar till avdrag tas i använd-
ning för ett annat ändamål före justeringspe-
riodens början, ska näringsidkaren i fråga om
fastighetsinvesteringen rätta den skatt som
ska redovisas för tiden innan användningsän-
damålet ändrades som om fastigheten ur-
sprungligen hade varit avsedd för annan än
avdragsgill användning.

Beräkning av justeringen

121 c §
När användningen av en fastighet ändras,

ska avdraget för den skatt som ingår i en
anskaffning och som gäller en fastighetsin-
vestering årligen justeras för varje kalenderår
inom justeringsperioden (justeringsår). Som
första justeringsår räknas den del av kalen-
deråret som följer efter det i 121 a § 2 mom.
avsedda slutförandet av en byggtjänst eller
mottagandet av en fastighet.

När en fastighet överlåts, när skattskyldig-
heten upphör och när en fastighet avförs från
rörelsetillgångarna ska avdraget för den skatt
som ingår i en anskaffning och som gäller en
fastighetsinvestering justeras på en gång för
hela den återstående justeringsperioden. Fas-
tigheten anses härvid under den återstående
justeringsperioden helt och hållet vara i an-
nan än avdragsgill användning.

121 d §
Det belopp varmed avdraget årligen ska

justeras är 1/10 av den del av den i anskaff-
ningen ingående skatten enligt 2 mom. som
motsvarar skillnaden mellan andelen av den
ursprungliga användning som berättigar till
avdrag och andelen av den användning som
berättigar till avdrag under justeringsåret.

Den skatt som ingår i anskaffningen och
som utgör grund för beräkningen av den jus-
tering som ska göras är

4354 Nr 1061



1) den skatt som ska betalas för en köpt
byggtjänst i samband med ett nybygge eller
ombyggnad av en fastighet,

2) den skatt som ska betalas för en själv
utförd byggtjänst i samband med ett nybygge
eller ombyggnad av en fastighet, eller den
skatt som borde ha betalts om tjänsten hade
utförts för annan än avdragsgill användning,

3) den skatt som i fråga om en anskaffad
fastighet med stöd av 31 § 1 mom. 1 punkten
eller 33 § ska betalas av överlåtaren,

4) den skatt som ska betalas för en vara
som anskaffats, importerats, själv tillverkats
eller överförts för att installeras i anslutning
till en byggtjänst i samband med ett nybygge
eller ombyggnad av en fastighet, eller den
skatt som borde ha betalts om varan hade
tillverkats för eller överförts i annan än av-
dragsgill användning.

Överföring av rättighet och skyldighet att
justera avdrag

121 e §
Överlåtarens rättighet och skyldighet att

justera avdrag för den skatt som ingår i en
anskaffning och som gäller en fastighetsin-
vestering överförs vid fastighetsöverlåtelser
på mottagaren, om

1) överlåtaren är en näringsidkare eller
kommun för vilken rättigheten eller skyldig-
heten att justera avdrag ursprungligen har
uppstått eller på vilken denna rättighet eller
skyldighet har överförts,

2) mottagaren anskaffar fastigheten för rö-
relse eller mottagaren är en kommun eller
staten, och

3) överlåtaren och mottagaren vid överlå-
telsen inte avtalar om att överlåtaren justerar
avdraget.

121 f §
Om en innehavare av nyttjanderätten till en

fastighet överlåter sin nyttjanderätt, överförs
rättigheten och skyldigheten för rättsinneha-
varen att justera avdrag för den skatt som
ingår i en anskaffning och som gäller en
fastighetsinvestering på mottagaren under de
förutsättningar som bestäms i 121 e §.

När nyttjanderätten till en fastighet upphör,
anses rättsinnehavaren vid tillämpningen av
bestämmelserna om överföring av rättighet

och skyldighet att justera avdrag överlåta sin
nyttjanderätt till den fastighetsinnehavare
som överlåtit nyttjanderätten.

121 g §
Om en näringsidkare inträder i en skatt-

skyldighetsgrupp som avses i 13 a §, överförs
rättigheten och skyldigheten att justera av-
drag för den skatt som ingår i en anskaffning
och som gäller en fastighetsinvestering på
gruppen.

Om en näringsidkare utträder ur en skatt-
skyldighetsgrupp som avses i 13 a §, överförs
rättigheten och skyldigheten att justera av-
drag för den skatt som ingår i en anskaffning
och som gäller näringsidkarens fastighetsin-
vestering från gruppen på näringsidkaren.

Bestämmelserna i 121 h—121 k och
209 g—209 i § gäller i tillämpliga delar den
överföring av rättigheter och skyldigheter
som avses i 1 och 2 mom.

121 h §
När rättigheten och skyldigheten att justera

avdrag överförs på mottagaren, justerar över-
låtaren till följd av överlåtelsen inte avdraget
för den skatt som ingår i anskaffningen, om
inte något annat bestäms i 3 mom.

När rättigheten och skyldigheten att justera
avdrag överförs på mottagaren, justerar över-
låtaren avdragen på basis av de ändringar i
användningen som inträffat under den tid
fastigheten varit i hans besittning, och motta-
garen på basis av de ändringar som inträffat
därefter, om inte något annat bestäms i
3 mom. Vid beräkning av det belopp varmed
avdraget ska justeras beaktar överlåtaren den
andel av justeringsåret då fastigheten varit i
hans besittning och mottagaren den andel
som infallit därefter.

När rättigheten och skyldigheten att justera
avdrag överförs på en mottagare som vid
tidpunkten för överlåtelsen inte var införd i
registret över mervärdesskattskyldiga, ska
överlåtaren i mottagarens ställe i samband
med överlåtelsen justera avdraget på en gång
för hela den återstående justeringsperioden.
Fastigheten anses härvid under den återstå-
ende justeringsperioden helt och hållet vara i
annan än avdragsgill användning.

121 i §
När rättigheten och skyldigheten att justera
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avdrag överförs och överlåtaren inte har gett
en utredning som avses i 209 g § eller i
utredningen har lämnat en felaktig uppgift
och mottagarens beskattning till följd av detta
borde rättas till mottagarens nackdel, ska
överlåtaren i mottagarens ställe göra de juste-
ringar som detta föranleder eller rätta de be-
lopp som ska justeras.

När rättigheten och skyldigheten att justera
avdrag överförs och överlåtarens beskattning
senare ändras på ett sådant sätt att mottaga-
rens beskattning till följd av detta borde rättas
till mottagarens nackdel, ska överlåtaren i
mottagarens ställe göra de justeringar som
detta föranleder eller rätta de belopp som ska
justeras, om överlåtaren inte har underrättat
mottagaren om ändringen av beskattningen i
den utredning som avses i 209 g §.

Rättelse av justeringar som gjorts på en gång

121 j §
Om en näringsidkare fortsätter med rörelse

när skattskyldigheten upphör och senare un-
der justeringsperioden på nytt införs i regist-
ret över mervärdesskattskyldiga, kan han
rätta den justering som han på grund av skatt-
skyldighetens upphörande har gjort i fråga
om en fastighet som han besitter, om det
justerade beloppet har betalts till staten.

En mottagare som är införd i registret över
mervärdesskattskyldiga eller en mottagare
som vid tidpunkten för överlåtelsen inte var
införd i registret men som införs senare under
justeringsperioden kan rätta en justering som
gjorts av överlåtaren vid skattskyldighetens
upphörande eller med stöd av 121 h §
3 mom., om rättigheten och skyldigheten att
justera avdrag har överförts på mottagaren
under justeringsperioden och om justeringen
inte har kunnat rättas tidigare.

121 k §
En rättelse som avses i 121 j § görs genom

att
1) en näringsidkare som avses i 121 j §

1 mom. drar av den skatt han betalt i form av
justering till den del skatten hänför sig till det
justeringsår från och med vilket han på nytt
införs i registret över mervärdesskattskyldiga
och till den därpå följande justeringsperio-
den,

2) en mottagare som avses i 121 j § 2
mom. drar av den skatt som överlåtaren betalt
i form av justering till den del skatten hänför
sig till det justeringsår då en mottagare som
är införd i registret över mervärdesskattskyl-
diga tar emot fastigheten eller från och med
vilket en mottagare som inte tidigare har
registrerats blir införd i registret, och till den
därpå följande justeringsperioden.

Näringsidkaren eller mottagaren ska göra
justeringar i fråga om de ändringar i fastighe-
tens användningsändamål eller de överlåtel-
ser som sker under den tid som avses i
1 mom. enligt de allmänna reglerna för juste-
ring.

144 §
Ett avdrag enligt 103 § för en anskaffad

fastighet eller byggtjänst ska hänföras till den
kalendermånad under vilken fastigheten har
tagits emot eller byggtjänsten har slutförts
och tagits emot. Avdraget kan alternativt hän-
föras till den kalendermånad under vilken
skyldigheten för säljaren att betala skatt på
eget bruk av byggtjänster enligt 16 § upp-
kommer.

145 a §
En rättelse som avses i 118 § hänförs till

den kalendermånad på vilken den enligt god
bokföringssed ska registreras i bokföringen.

När skattskyldigheten har upphört ska rät-
telsen hänföras till den sista kalendermåna-
den av verksamheten.

145 b §
En justering som avses i 121 c § 1 mom.

hänförs till justeringsårets sista kalendermå-
nad.

En justering som avses i 121 c § 2 mom.
hänförs till den kalendermånad under vilken
fastigheten har överlåtits, skattskyldigheten
upphört eller fastigheten avförts från rörelse-
tillgångarna.

En justering som avses i 121 h § 2 och
3 mom. och som överlåtaren gjort hänförs till
den kalendermånad under vilken besittnings-
rätten till fastigheten har överlåtits.

145 c §
En rättelse som avses i 121 k § 1 mom.

1 punkten hänförs till den kalendermånad
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från och med vilken näringsidkaren på nytt
införs i registret över mervärdesskattskyldiga.

En rättelse som avses i 121 k § 1 mom.
2 punkten hänförs till den kalendermånad un-
der vilken besittningsrätten till fastigheten
har tagits emot eller från och med vilken
mottagaren har införts i registret över mer-
värdesskattskyldiga.

146 §
De rättelser som avses i 121 b § hänförs

till den kalendermånad under vilken fastighe-
tens användningsändamål ändras.

169 §
— — — — — — — — — — — — —

Utan hinder av 1 mom. gäller för verifika-
tioner eller annat material som lagras elektro-
niskt utomlands i enlighet med 209 j—209
m § att det är tillräckligt att uppgifterna är
fullständigt tillgängliga i realtid genom en
datorförbindelse och att en utskrift kan fås av
dem i vanlig läsbar skriftlig form. På uppma-
ning av en myndighet ska en kopia av den
tekniska upptagningen dessutom framställas
för den person som utför granskningen, om
detta behövs för genomförandet av gransk-
ningen.
— — — — — — — — — — — — —

170 a §
Den som säljer investeringsguld ska på

uppmaning av Skattestyrelsen eller ett skatte-
verk visa upp i 209 o § avsett material för
granskning och lämna uppgifter om det.

173 §
— — — — — — — — — — — — —

Den som är skattskyldig med stöd av 12,
26 f och 30 § införs i registret tidigast från
ansökningstidpunkten. Om en näringsidkare
som avses i 30 § kan göra avdrag enligt 106 §
eller tilllämpa 106 § 3 mom. och ansökan har
gjorts efter det att den i 30 § avsedda verk-
samheten inleddes, är han dock skattskyldig
från den tidpunkt då den nämnda verksamhe-
ten inleds.
— — — — — — — — — — — — —

173 a §
— — — — — — — — — — — — —

Vad som i 169, 209 och 209 j—209 m §

bestäms om den skattskyldiges förpliktelser
tillämpas också på det ombud som avses i
1 mom.

209 d §
Av den utredning som avses i 103 §

2 mom. ska framgå datum för utredningen,
säljarens och köparens namn, adresser samt
företags- och organisationsnummer, överlå-
telsens art och beloppet av den skatt som
säljaren ska betala.
— — — — — — — — — — — — —

209 f §
— — — — — — — — — — — — —

En i 19 a § avsedd person som helt eller
delvis överlåter en rörelse ska till den som
fortsätter rörelsen ge en utredning enligt
209 g § om de fastigheter som överlåts.
— — — — — — — — — — — — —

209 g §
När rättigheten och skyldigheten att justera

avdrag för den skatt som ingår i en anskaff-
ning och som gäller en fastighetsinvestering
överförs på mottagaren, ska överlåtaren ge
mottagaren en utredning med de uppgifter
som avses i 209 h §.

Om den skatt som ingår i en anskaffning
och som gäller en fastighetsinvestering, av-
dragsrätten för den skatten eller någon annan
i 209 h § avsedd uppgift som påverkar mot-
tagarens beskattning har ändrats efter det att
den utredning som avses i 1 mom. har gjorts,
ska överlåtaren ge mottagaren en komplette-
rande utredning om ändringen.

Överlåtaren ska ge mottagaren en kopia av
en utredning som överlåtaren innehar och
som en tidigare fastighetsinnehavare gjort
med stöd av 1 eller 2 mom. med uppgifter
som påverkar mottagarens rättighet eller
skyldighet att justera avdrag.

209 h §
Av den utredning som avses i 209 g § ska

framgå
1) datum för utredningen,
2) överlåtarens och mottagarens namn,

adress samt företags- och organisationsnum-
mer,

3) tidpunkt för överlåtelsen,
4) överlåtelsens art,
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5) tidpunkt då en i 121 a § 2 mom. avsedd
byggtjänst slutfördes eller fastighet togs
emot,

6) den i 121 d § 2 mom. avsedda skatt som
ingår i en anskaffning och som gäller en
fastighetsinvestering,

7) den del av den skatt som avses i 6
punkten för vilken avdrag har kunnat göras i
samband med att byggtjänsten slutfördes eller
fastigheten togs emot, eller som borde ha
betalts om byggtjänsten hade utförts för eller
varan tillverkats för eller överförts i annan än
avdragsgill användning,

8) den skatt som ingår i en anskaffning och
som gäller en fastighet som avförts från rörel-
setillgångarna,

9) en utredning om huruvida överlåtaren
eller en tidigare överlåtare har gjort en juste-
ring enligt 121 c § 2 mom. då skattskyldighe-
ten upphört eller en justering enligt 121 h §
3 mom. i samband med en fastighetsöverlå-
telse, och justeringen inte har rättats,

10) andra uppgifter som föreskrivs av
Skattestyrelsen och som behövs för att be-
stämma rättigheten eller skyldigheten för
överlåtaren eller mottagaren att justera av-
drag.

209 i §
När rättigheten och skyldigheten att justera

avdrag för den skatt som ingår i en anskaff-
ning och som gäller en fastighetsinvestering
överförs på en näringsidkare, ska mottagaren
ge överlåtaren en utredning om att fastighe-
ten anskaffas för rörelse.

209 j §
Den som är skattskyldig ska förvara kopior

av fakturor som han utfärdat över försäljning
som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten samt
mottagna fakturor över inköp av varor och
tjänster som anknyter till verksamheten.

Under hela förvaringstiden ska det säker-
ställas att i 209 b § 2 mom. avsedda uppgifter
i fakturorna hålls oförändrade och läsbara.
Uppgifterna i fakturor i maskinläsbart data-
medium ska vara tillgängliga i vanlig läsbar
skriftlig form.

Fakturorna ska förvaras i minst sex år från
utgången av det kalenderår under vilket rä-
kenskapsperioden gick ut. Med räkenskaps-
period avses en räkenskapsperiod som omfat-

tar den kalendermånad till vilken i fakturan
nämnda försäljningar, inköp, rättelseposter
eller förskottsbetalningar enligt 13 kap. hän-
för sig.

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas
på fakturor mottagna av utländska näringsid-
kare endast i fråga om de fakturor som tas
emot hos ett fast driftställe i Finland.

209 k §
Fakturor som avses i 209 j § ska förvaras i

Finland.
Fakturorna kan dock förvaras i en annan

medlemsstat, om
1) lagringen har skett elektroniskt så att en

fullständig datorförbindelse i realtid till upp-
gifterna är säkerställd, eller

2) näringsidkaren är utlänning och saknar
fast driftställe i Finland.

På de villkor som föreskrivs i 2 kap. 9 §
1 och 2 mom. i bokföringslagen kan fakturor
dock förvaras på något annat ställe än vad
som anges ovan i 1 och 2 mom. Detta gäller i
tillämpliga delar även andra än dem som är
bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

209 l §
Bestämmelserna i 209 j och 209 k § om

fakturor iakttas i tillämpliga delar även i
fråga om andra verifikationer på vilka bokfö-
ringen av de affärshändelser som inverkar på
beloppet av den skatt som ska betalas eller
dras av baserar sig.

Bestämmelserna i 209 j och 209 k § om
utfärdade fakturor gäller i tillämpliga delar
även den skattskyldiges övriga antecknings-
material, om den skattskyldige inte är bokfö-
ringsskyldig enligt bokföringslagen.

209 m §
Med avvikelse från 209 j § 3 mom. och

209 l § ska den som är skattskyldig förvara
fakturor och verifikationer som anknyter till
en fastighetsinvestering samt utredningar
som avses i 103 § 2 mom., 209 g och 209 i §
i 13 år från utgången av det kalenderår under
vilket justeringsperioden har börjat. Efter den
tid som anges i 209 j § 3 mom. kan faktu-
rorna och verifikationerna ersättas med en
utredning varav framgår de uppgifter som

4358 Nr 1061



föreskrivs av Skattestyrelsen och som behövs
för att bestämma rättigheten eller skyldighe-
ten att justera avdrag.

209 n §
Den skattskyldige ska föra en förteckning

över de varor som den skattskyldige själv
eller någon annan för hans räkning transpor-
terar till en annan medlemsstat för sådana
affärstransaktioner som avses i 18 b § 1
mom. 1—3 punkten.

209 o §
En säljare av investeringsguld som avses i

43 a och 43 c § ska alltid identifiera kunden
då värdet av en transaktion eller det samman-
lagda värdet av flera sinsemellan samman-
hängande transaktioner uppgår till minst
15 000 euro. Säljaren ska med till buds stå-
ende medel även identifiera en person för
vars räkning ovan nämnda kund sannolikt
handlar.

Identifiering behövs inte om kunden är en
näringsidkare som avses i 6 § 6 mom. i lagen
om förhindrande och utredning av penning-
tvätt (68/1998).

Närmare bestämmelser om identifiering av
i 1 mom. avsedda kunder och om bokföring
av transaktioner utfärdas genom förordning
av statsrådet.

Det material som avses i 1 och 3 mom. ska
förvaras sex år från utgången av det kalen-
derår under vilket den räkenskapsperiod har
utgått då transaktionen eller den sista av de
sinsemellan sammanhängande transaktio-
nerna gjordes.

218 §
— — — — — — — — — — — — —

Den som underlåter att behörigen fullgöra
sin skyldighet enligt 209 o § eller trots upp-
maning av en myndighet sin skyldighet enligt
162, 162 b eller 165 §, 166 § 2 mom., 168 § 2
mom., 169 § 1 och 2 mom., 170 § 1 mom.,
170 a, 209 eller 209 a—209 c §, ska för
mervärdesskatteförseelse dömas till böter.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
Om inte något annat föreskrivs nedan,

tillämpas denna lag när en fastighet överlåts

eller dess användning ändras på det sätt som
avses i 120 § den dag lagen träder i kraft eller
därefter.

Bestämmelserna i denna lag om justering
av avdrag som gäller fastighetsinvesteringar
tillämpas inte om en byggtjänst i samband
med ett nybygge eller ombyggnad av en fas-
tighet har slutförts före 2004.

Om en byggtjänst i samband med ett ny-
bygge eller ombyggnad av en fastighet har
slutförts 2004 eller därefter men före denna
lags ikraftträdande, tillämpas denna lag på
den del av justeringsperioden som infaller
efter det att lagen trätt i kraft. Justeringspe-
rioden är dock fem år från ingången av det
kalenderår under vilket en byggtjänst i sam-
band med ett nybygge eller ombyggnad av en
fastighet har slutförts. Vid beräkningen av
det belopp varmed avdraget ska justeras är
det relationstal som avses i 121 d § 1 mom.
härvid 1/5 i stället för 1/10. På den del av
justeringsperioden som infaller före denna
lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser
som gällde när lagen trädde i kraft.

Bestämmelserna i 33 och 121 b § tillämpas
om fastigheten överlåts eller dess använd-
ningsändamål ändras den dag lagen träder i
kraft eller därefter.

Bestämmelserna i 33 a § tillämpas när en
tjänst tas i eget bruk den dag lagen träder i
kraft eller därefter. Bestämmelserna tillämpas
ändå inte om en byggtjänst i samband med ett
nybygge eller ombyggnad av en fastighet har
slutförts före 2004. I de fall då en sådan
byggtjänst har slutförts 2004 eller därefter
men före denna lags ikraftträdande, räknas
justeringsperioden på det sätt som avses i 4
mom. i ikraftträdandebestämmelserna.

I de fall som avses i 4 mom. justeras
avdraget för den skatt som ingår i anskaff-
ningen inte till näringsidkarens nackdel och
33 a § tillämpas inte till den del näringsidka-
ren har betalt skatt enligt den 33 § som gällde
när denna lag trädde i kraft och han inte har
rättat beskattningen eller anfört besvär över
den.

Om en fastighet i de fall som avses i
4 mom. har sålts innan denna lag trädde i
kraft, anses den skatt som ingår i köparens
anskaffning vid den justering som ska göras
under den del av justeringsperioden som in-
faller efter lagens ikraftträdande eller vid den

4359Nr 1061

2 895043/157



i 33 a § avsedda beskattning av eget bruk
som sker efter lagens ikraftträdande vara lika
med den skatt som säljaren ska betala enligt
den 33 § som gällde när denna lag trädde i
kraft.

Bestämmelserna i 209 m § tillämpas inte
på fastighetsinvesteringar som avses i 3 och 4
mom.

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jyri Häkämies
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L a g

Nr 1062

om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Given i Helsingfors den 23 november 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 13 § 3 mom. som följer:

13 §

De enskilda kommunernas och församlingar-
nas utdelning

— — — — — — — — — — — — —
Kommunernas skogsskatteandel räknas år-

ligen ut så att skogsskatteandelen för 2007
ändras så att den motsvarar förändringen i

bruttorotprisinkomsterna. Förändringen räk-
nas från utgången av år 2005 till utgången av
det år som föregår skatteåret med två år
(skogsskatteandel). Skogsskatteandelen är
minst 5 och högst 15 procent av kommuner-
nas samfundsskatt.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jyri Häkämies
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L a g

Nr 1063

om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Given i Helsingfors den 23 november 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 7 b §, 11 § 1 mom.,

12—14 §, 16 § 2 mom. samt 19 och 21 §,
av dem 7 b och 12—14 § sådana de lyder i lag 909/2001, 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag

1392/1995, 16 § 2 mom. sådant det lyder i lag 318/1994 samt 19 § sådan den lyder i nämnda
lagar 1392/1995 och 909/2001, och

fogas till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1392/1995, ett nytt 4 mom. samt
till lagen en ny 19 a § som följer:

7 b §
Arvsskatt ska inte betalas för normalt bo-

hag som varit i arvlåtarens eller dennes fa-
miljs bruk till den del bohagets värde är högst
4 000 euro.

11 §
De som får en andel i ett dödsbo hänförs

till två skatteklasser, som följer:
I. arvlåtarens make, arvinge i rakt uppsti-

gande eller nedstigande led, makes arvinge i
rakt nedstigande led samt arvlåtarens trolo-
vade i det fall den trolovade får bidrag som
avses i 8 kap. 2 § i ärvdabalken, samt

II. annan släkting eller utomstående.
— — — — — — — — — — — — —

Vid tillämpning av 1 mom. anses också de
som står i adoptivförhållande som personer i
uppstigande eller nedstigande led i förhål-
lande till varandra.

12 §
Från den skattepliktiga arvsandelen får
1) arvlåtarens make och den som bestäm-

melserna om makar tillämpas på enligt 11 §
3 mom. avdra 60 000 euro (makeavdrag),

2) en sådan arvinge i direkt nedstigande

led till arvlåtaren som vid dödsfallet var när-
mast till arv efter arvlåtaren och som då inte
hade fyllt 18 år avdra 40 000 euro (minder-
årighetsavdrag).

Vid tillämpning av 1 mom. 2 punkten an-
ses också de som står i adoptivförhållande
som personer i nedstigande led i förhållande
till varandra.

13 §
Om en arvsandel eller den enligt 12 §

beräknade återstoden därav inte uppgår till
20 000 euro, är den befriad från skatt.

14 §
Arvsskatten betalas enligt följande skala i

skatteklass I:

Den beskattnings-
bara andelens värde

i euro

Konstant skatte-
tal vid andelens

nedre gräns,
i euro

Skatteprocent
för den över-

stigande delen,

20 000—40 000 100 10
40 000—60 000 2 100 13
60 000— 4 700 16

I skatteklass II betalas skatten till dubbelt
belopp av skatten enligt skalan.
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16 §
— — — — — — — — — — — — —

Från arvsskatten avdras i de fall som avses
i 1 mom. den gåvoskatt som har betalts tidi-
gare samt vid ansökan om lagfart på fastighet
betald överlåtelseskatt, om denna inte tidi-
gare har dragits av från gåvoskatten. Om
gåvoskatten överstiger arvsskatten återbärs
den överskjutande delen inte.

19 §
Gåvoskatt betalas inte för
1) normalt bohag som är avsett för gåvota-

garens eller dennes familjs personliga bruk,
till den del gåvans värde inte överstiger 4 000
euro,

2) sådant som någon använt för annans
uppfostran eller utbildning eller till annans
underhåll eller annars gett annan för dessa
ändamål i sådan form att gåvotagaren inte har
möjlighet att använda det bortgivna beloppet
till andra ändamål, eller för

3) annan gåva vars värde understiger 4 000
euro, dock så att om gåvotagaren inom tre år
av samma givare får flera sådana gåvor, ska
för dessa betalas skatt när deras samman-
lagda värde stiger till minst det nämnda be-
loppet.

19 a §
Gåvoskatten betalas enligt följande skala i

skatteklass I:

Den beskattnings-
bara andelens värde

i euro

Konstant skatte-
tal vid andelens

nedre gräns,
i euro

Skatteprocent
för den över-

stigande delen,

4 000—17 000 100 10
17 000—50 000 1 400 13
50 000— 5 690 16

I skatteklass II betalas skatten till dubbelt
belopp av skatten enligt skalan.

21 §
Det som föreskrivs i 9—11 och 15 § om

arv och testamente gäller även om gåva.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
Lagen tillämpas när skattskyldigheten har

inträtt efter lagens ikraftträdande.
Har det första dödsfallet som avses i 17 §

inträffat innan denna lag trädde i kraft och
det sista efter det att lagen trädde i kraft, och
är släktskapsförhållandet det mest avlägsna i
det dödsfall som inträffat efter ikraftträdan-
det, ska skatten betalas till minst det belopp
som med anledning av det dödsfall som in-
träffade före ikraftträdandet skulle ha betalts
enligt de bestämmelser som gällde vid tid-
punkten för dödsfallet.

I det fall gåvoskatten på en gåva som getts
innan lagen trädde i kraft överstiger den skatt
som enligt 20 § ska betalas för gåvan och en
gåva som getts efter att lagen trädde i kraft,
återbärs skatten inte.

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jyri Häkämies
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L a g

Nr 1064

om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt

Given i Helsingfors den 23 november 2007

I enlighet med riksdagens beslut
fogas temporärt till lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) en ny

43 a § som följer:

43 a §

Temporär skattefrihet som gäller ägararran-
gemang i fråga om kommunala hyres-

bostäder

Om en kommun eller ett bolag som kom-
munen äger under åren 2008—2012 överlåter
en hyreshusfastighet, en bostadsrättshusfas-
tighet eller aktier i ett hyreshus- eller bostads-
rättshusbolag som den äger till ett aktiebolag
som en eller flera kommuner äger eller som
ett sådant bolag äger och om kommunen som
vederlag får aktier i det mottagande bolaget,
återbetalar skatteverket på ansökan den beta-
lade skatten.

Skattefrihet enligt 1 mom. gäller överlåtel-
ser där kommunen eller flera kommuner till-
sammans direkt eller indirekt äger minst 90
procent av hyreshusfastigheten eller bostads-
rättshusfastigheten eller av de aktier som ger
rätt att besitta hyresbostaden, hyreshuset eller
bostadsrättshuset samt också av det motta-
gande bolagets aktier.

Objektet för överlåtelsen kan vara
1) sådana hyresbostäder och aravahyres-

hus, eller till deras besittning berättigande

aktier, som är underkastade i aravabegräns-
ningslagen avsedda begränsningar av an-
vändning och överlåtelse,

2) sådana hyresbostäder och räntestödshy-
reshus, eller till deras besittning berättigande
aktier, som är underkastade i 17 § i lagen om
räntestöd för hyresbostadslån och bostads-
rättshuslån (604/2001) avsedda begräns-
ningar av användning och överlåtelse,

3) sådana bostäder eller till deras besitt-
ning berättigande aktier som är underkastade
den användningsbegränsning på 20 år som
avses i 10 § i lagen om räntestöd för hyres-
bostadslån (867/1980),

4) sådana andra i lagen om bostadsrättsbo-
städer (650/1990) avsedda bostäder än fritt
finansierade bostadsrättsbostäder.

Ansökan om skatteåterbäring ska göras
inom ett år från det att skatten betalades. Till
ansökan ska fogas ett av Statskontoret utfär-
dat intyg om att överlåtelsen gäller ett objekt
som avses i 3 mom.

Om ansökan har gjorts och utredning har
lämnats om att villkoren för skattefri överlå-
telse är uppfyllda redan innan skatten har
betalats, kan skatteverket besluta att skatt inte
ska betalas.
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Skatt återbärs inte till högre belopp än vad
som ska betalas för överlåtelsen, om skatten
betalts inom den tid som bestäms i 7 och
21 §. Ingen ränta betalas på återburet belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008
och den gäller till och med den 31 december
2012. Lagen tillämpas på överlåtelser som
sker den 1 januari 2008 eller därefter.

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jyri Häkämies
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Handels- och industriministeriets förordning

Nr 1065

om förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel

Given i Helsingfors den 12 november 2007

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § i
livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §

Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs rät-
telse av den 2 april till kommissionens direk-
tiv 2007/19/EG av den 30 mars 2007 om
ändring av direktiv 2002/72/EG om material
och produkter av plast som är avsedda att
komma i kontakt med livsmedel och av rå-
dets direktiv 85/572/EEG om förteckning

över simulatorer som skall användas för un-
dersökning av migration av beståndsdelar i
material och produkter av plast avsedda att
komma i kontakt med livsmedel.

2 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2008

Helsingfors den 12 november 2007

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen

Överinspektör Vesa Tuomaala
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