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417/2011
Lag
om ändring av mervärdesskattelagen
Utfärdad i Helsingfors den 29 april 2011

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 71 § 8 punkten och 114 § 1 mom. 4 punkten,
av dem 71 § 8 punkten sådan den lyder i lag 1767/1995,
ändras 131 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1767/1995, och
fogas till lagen en ny 33 b § och före den en ny mellanrubrik samt till lagen en ny 71 a § som
följer:
Posttjänster
33 b §
Skatt betalas inte på försäljning av samhällsomfattande tjänster som bedrivs av den
som tillhandahåller samhällsomfattande
tjänster och som avses i postlagen (415/2011)
och i Ålands landskapslag om posttjänster
(ÅFS 60/2007).
Skatt ska dock betalas på försäljning av
sådana tjänster för vilka villkoren har förhandlats individuellt.
71 a §
Skatt betalas inte på försäljning av transporttjänster som gäller internationell postförmedling och därtill anslutna tjänster till en
försäljare av de posttjänster som avses i
33 b §.
RP 210/2010
FiUB 62/2010
RSv 358/2010

131 §
En näringsidkare har rätt att få återbäring
för den skatt som inkluderats i ett förvärv av
en vara eller tjänst, om förvärvet har samband med
1) verksamhet som är skattefri enligt 55,
56 eller 58 §, 59 § 4 punkten, 70, 70 b, 71,
72, 72 a—72 e eller 72 h §,
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.
Om inte något annat föreskrivs nedan, tillämpas lagen när skyldigheten att betala skatt
för försäljning har uppstått efter lagens ikraftträdande.
Bestämmelserna i 131 § 1 mom. 1 punkten
tillämpas när en såld vara har levererats eller
en tjänst tillhandahållits till den som är berättigad till återbäring, eller ett gemenskapsin-
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ternt förvärv gjorts, en vara överförts från
upplagringsförfarande eller skyldigheten att
betala skatt för en importerad vara med stöd

av 87 § har uppstått efter det att lagen har
trätt i kraft.
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