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L a g
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om ändring av mervärdesskattelagen

Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 2 a §, 18 b § 1 mom. 1 punkten, 63 g § 5

punkten, 69 b § 2 punkten, 72 g § 1 punkten, 80 a § 1 mom., 102 a § 1 och 2 mom., 121 g § 3
mom., 121 i, 134 och 138 b §, 169 § 2 mom., 170 a, 173 a och 209 a—209 o § samt 218 § 3
mom.,

av dem 2 a § och 63 g § 5 punkten sådana de lyder i lag 331/2005, 18 b § 1 mom. 1 punkten
sådan den lyder i lag 1767/1995, 69 b § 2 punkten sådan den lyder i lag 886/2009, 72 g § 1
punkten och 138 b § sådana de lyder i lag 1486/1994, 80 a § 1 mom. sådant det lyder i lag
915/2001, 102 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 325/2003, 102 a § 2 mom. sådant det lyder i
lag 686/2010, 121 g § 3 mom., 121 i §, 169 § 2 mom, 209 g, 209 i—209 l samt 209 n och 209
o § sådana de lyder i lag 1061/2007, 170 a, 209 e och 209 m § sådana de lyder i lag 529/2010,
173 a § sådan den lyder i lagarna 325/2003, 1061/2007 och 529/2010, 209 a § sådan den lyder
i lagarna 325/2003 och 1202/2011, 209 b § sådan den lyder i lagarna 325/2003, 935/2004 och
686/2010, 209 c § sådan den lyder i lagarna 325/2003 och 1780/2009, 209 d § sådan den lyder
i lagarna 325/2003, 935/2004 och 1061/2007, 209 f § sådan den lyder i lagarna 453/2005 och
1061/2007, 209 h § sådan den lyder i lagarna 1061/2007 och 529/2010 samt 218 § 3 mom.
sådant det lyder i lag 605/2009, och

fogas till 16 a §, sådan den lyder i lag 1486/1994, nya 2—4 mom. och till lagen nya 209
p—209 s § som följer:

2 a §
Skattskyldig för sådan vidareförsäljning av

varor som nämns i 72 g § är köparen, om
säljarens faktura överensstämmer med 209 e
§ eller, om det är fråga om en sådan situation
som avses i 209 a § 4 mom., med en bestäm-
melse i försäljarens etableringsmedlemsstat
som motsvarar 209 e §.

16 a §
— — — — — — — — — — — — —

Om de varor som köps genom gemen-
skapsinternt varuförvärv levereras till köpa-
ren som en kontinuerlig leverans i mer än en
kalendermånad, anses varorna i enlighet med

1 mom. ha mottagits vid utgången av varje
kalendermånad.

Det som bestäms i 15 § 1 mom. 2 punkten
och 2 mom. tillämpas inte på sådan gemen-
skapsintern försäljning av varor som avses i
72 b §.

Om de varor som säljs genom gemen-
skapsintern försäljning levereras som en kon-
tinuerlig leverans i mer än en kalendermånad,
anses varorna i enlighet med 15 § 1 mom. 1
punkten ha levererats vid utgången av varje
kalendermånad.

18 b §
En vara anses inte ha blivit såld så som
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avses i 18 a § om näringsidkaren eller någon
annan för hans räkning överför varan

1) för en värdering eller arbetsprestation
som säljs åt näringsidkaren och som ska utfö-
ras på varan i den stat där transporten upphör
och varan efter värderingen eller arbetet åter-
bördas till honom i Finland,
— — — — — — — — — — — — —

63 g §
Ett gemenskapsinternt varuförvärv anses

ha blivit beskattat enligt 63 f § i den stat där
varutransporten upphörde även då
— — — — — — — — — — — — —

5) köparens faktura beträffande vidareför-
säljningen överensstämmer med en sådan be-
stämmelse i köparens etableringsmedlemsstat
eller, om den följande köparen har upprättat
fakturan, en sådan bestämmelse i den stat där
transporten upphör som motsvarar 209 e §,
och
— — — — — — — — — — — — —

69 b §
Försäljningslandet för följande tjänster

som överlåts till någon annan än en närings-
idkare ska anses vara Finland, om de utförs
här:
— — — — — — — — — — — — —

2) värdering av lös egendom och arbets-
prestation på sådan egendom.

72 g §
Skatt behöver inte betalas för gemenskaps-

interna varuförvärv enligt 63 e § i Finland,
om

1) köparen är en utländsk näringsidkare
som inte har ett sådant fast driftställe i Fin-
land som deltar i vidareförsäljning av varan,
— — — — — — — — — — — — —

80 a §
Ett belopp i utländsk valuta omräknas till

euro så att enligt val av den skattskyldige den
senaste säljkurs som noterats av en affärs-
bank eller Europeiska centralbanken tilläm-
pas vid den tidpunkt som nämns i 15 eller 16
§. Faktureringstidpunkten eller den tidpunkt
då beloppet har influtit är dock avgörande för
om skatten med stöd av 13 kap. periodiseras
till faktureringsmånaden eller den månad då

beloppet inflyter.
— — — — — — — — — — — — —

102 a §
En förutsättning för avdragsrätten enligt

102 § 1 mom. 1 och 3 punkten är att den
skattskyldige över den vara eller tjänst som
köpts har en av säljaren utfärdad faktura en-
ligt 209 e eller 209 f § eller en annan verifi-
kation som kan betraktas som faktura. Om
det är fråga om en sådan situation som avses i
209 a § 4 mom., ska fakturan överensstämma
med sådana bestämmelser i säljarens etable-
ringsmedlemsstat som motsvarar 209 e §.

Avdragsrätten för skatt som enligt 2 a, 8
a—8 c eller 9 § ska betalas på ett köp eller
för skatt som ska betalas på ett gemenskaps-
internt förvärv förutsätter dessutom att den
skattskyldige har fullgjort sin deklarations-
skyldighet enligt 162 § eller att skatten har
påförts. Får den skattskyldige inte en i 1
mom. avsedd faktura av säljaren, förutsätter
avdragsrätten att den skattskyldige själv upp-
rättar en verifikation som i tilllämpliga delar
innehåller de uppgifter som avses i 209 e § 1
mom. samt anger den skatt som ska betalas
och den skattesats som ska tillämpas på köpet
eller det gemenskapsinterna förvärvet.
— — — — — — — — — — — — —

121 g §
— — — — — — — — — — — — —

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

121 i §
När rättigheten och skyldigheten att justera

avdrag överförs och överlåtaren inte har gett
en utredning som avses i 209 k § 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
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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 k §.

134 §
Skatt som ska betalas på försäljning och

gemenskapsinternt varuförvärv, skatt som
ska avdras och affärshändelser som ska an-
mälas periodiseras för redovisning av skatten
och anmälan av affärshändelser till en kalen-
dermånad i enlighet med detta kapitel.

138 b §
Ett gemenskapsinternt varuförvärv hänförs

till kalendermånaden efter den månad under
vilken skyldigheten att betala skatt har upp-
kommit enligt 16 a § 1 mom. Om köparen
under leveransmånaden har fått en faktura
eller motsvarande handling beträffande den
levererade varan, hänförs förvärvet dock till
den månad då varan togs emot.

169 §
— — — — — — — — — — — — —

Trots bestämmelserna i 1 mom. gäller för
verifikationer eller annat material som ska
lagras elektroniskt utomlands i enlighet med
209 n—209 q § att det är tillräckligt att
uppgifterna är fullständigt tillgängliga i real-
tid genom en datorförbindelse och att en ut-
skrift kan fås av dem i läsbar skriftlig form.
På uppmaning av en myndighet ska en kopia
av den tekniska upptagningen dessutom
framställas för den person som utför gransk-
ningen, om detta behövs för genomförandet
av granskningen.
— — — — — — — — — — — — —

170 a §
Den som säljer investeringsguld ska på

uppmaning av Skatteförvaltningen visa upp
material som avses i 209 s § för granskning
och lämna uppgifter om det.

173 a §
Om en utlänning inte har sin hemort eller

ett fast driftställe i en annan medlemsstat
eller i en stat med vilken Finland har ett
sådant rättsligt instrument för ömsesidigt bi-
stånd mellan myndigheter som till sitt til-

lämpningsområde motsvarar rådets direktiv
2010/24/EU om ömsesidigt bistånd för in-
drivning av fordringar som avser skatter, av-
gifter och andra åtgärder samt rådets förord-
ning (EU) nr 904/2010 om administrativt
samarbete och kampen mot mervärdesskatte-
bedrägeri, förutsätter godkännandet av en an-
sökan som avses i 12 § 2 mom. att det utses
ett sådant av Skatteförvaltningen godkänt
ombud som har hemort i Finland. Skatteför-
valtningen kan därtill kräva att det ställs sä-
kerhet för att skatten betalas.

Vad som i 169, 209 och 209 n—209 q §
bestäms om den skattskyldiges förpliktelser
tillämpas också på det ombud som avses i 1
mom.

22 kap.

Bokföring och verifikationer

209 a §
Om försäljningen enligt 5 kap. sker i Fin-

land, tillämpas 209 b—209 g § på fakture-
ringen.

Om säljaren överlåter varor eller utför
tjänster på ett fast driftställe som finns i
Finland, eller då varorna inte överlåts eller
tjänsterna inte utförs på ett fast driftställe om
säljarens hemort är i Finland, tillämpas 209
b—209 g § på faktureringen också i de situa-
tioner som anges i 3 mom.

De situationer som avses i 2 mom. är
följande:

1) säljaren upprättar en faktura för försälj-
ning som sker i en annan medlemsstat och
det enligt en bestämmelse som motsvarar 2 a
eller 9 § är köparen som är skattskyldig för
försäljningen,

2) försäljningen sker inte inom gemenska-
pen.

Med avvikelse från det som bestäms i 1
mom. tillämpas 209 b—209 g § inte på för-
säljning som utförs i Finland av en säljare
som etablerat sig i en annan medlemsstat, om
köparen med stöd av 2 a eller 9 § är skatt-
skyldig för försäljningen och det är säljaren
som gör upp fakturan för försäljningen. Säl-
jaren är etablerad i en annan medlemsstat om
han överlåter varor eller utför tjänster på ett
fast driftställe som är beläget i en annan
medlemsstat eller om överlåtelsen av varor
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eller utförandet av tjänster inte sker på ett fast
driftställe och säljarens hemort är i en annan
medlemsstat.

I 2 och 4 mom. avses med fast driftställe
där säljaren överlåter varor eller utför tjänster
ett sådant fast driftställe med vars personalre-
surser och andra resurser överlåtelsen av va-
ror eller utförandet av tjänster sker.

209 b §
Om köparen är en näringsidkare eller en

juridisk person som inte är näringsidkare, ska
säljaren ge köparen en faktura för

1) skattepliktig försäljning av varor eller
tjänster,

2) försäljning som är skattefri enligt 43 a,
56 och 58 §, 59 § 4 punkten, 70, 70 b, 71, 72,
72 a—72 e samt 72 h §,

3) sådan försäljning i en annan medlems-
stat som enligt 4, 5, 27, 34, 36, 37, 39 och 45
§, 59 § 1—3 och 5—6 punkten samt 60 och
61 § skulle vara skattefri om den skedde i
Finland.

En faktura ska också ges över
1) försäljning som avses i 63 a § och 72 b

§ 4 mom., när köparen är en privatperson,
2) försäljning till en kommun av en sådan

vara eller tjänst som avses i 130 a § 1 mom.
Vid försäljning som avses i 1 och 2 mom.

ska säljaren ge köparen en faktura även för
1) förskottsbetalningar, dock inte då de

gäller gemenskapsintern varuförsäljning,
2) rättelseposter och ersättningar som av-

ses i 78 § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 78 a
§, om de inte har beaktats i tidigare fakturor.

En faktura som köparen har gjort upp an-
ses vara utfärdad av säljaren, om säljaren och
köparen har kommit överens om detta och
om det finns ett förfarande enligt vilket sälja-
ren godkänner fakturan.

209 c §
En faktura som gäller gemenskapsintern

varuförsäljning ska utfärdas senast den 15
dagen i den kalendermånad som följer på den
månad då varan levererades.

En faktura som gäller försäljning av en
tjänst som beskattas i en annan medlemsstat i
enlighet med en bestämmelse som motsvarar
65 § i den medlemstaten ska utfärdas senast
den 15 dagen i den kalendermånad som följer
på den månad då tjänsten utfördes. Detta

tillämpas endast då köparen av tjänsten är en
näringsidkare eller en juridisk person som är
införd i registret över mervärdesskattskyldiga
men inte är näringsidkare och köparen är
skattskyldig för försäljningen enligt en be-
stämmelse som motsvarar 9 § 1 mom.

209 d §
Fakturor som avses i 209 b § får utfärdas

elektroniskt om mottagaren samtycker till
det. Med elektronisk faktura avses en faktura
som utfärdas och tas emot i elektronisk form.

En samlingsfaktura kan utfärdas för flera
separata försäljningar av varor eller tjänster.

209 e §
En i 209 b § avsedd faktura ska innehålla

följande uppgifter på valfritt språk:
1) datum för utfärdandet,
2) ett på en eller flera serier baserat löp-

nummer genom vilket fakturan kan identifie-
ras,

3) det identifieringsnummer för mervär-
desskatt som näringsidkaren använt vid för-
säljningen av varor eller tjänster,

4) det identifieringsnummer för mervär-
desskatt som köparen använt vid köpet, om
köparen är skattskyldig för köpet eller om det
är fråga om gemenskapsintern varuförsälj-
ning enligt 72 a §,

5) säljarens och köparens namn och adress,
6) de sålda varornas mängd och art samt

tjänsternas omfattning och art,
7) datum för varuleveransen eller utfö-

rande av tjänsterna eller betalningsdagen för
en förskottsbetalning, om ett sådant datum
kan fastställas och skiljer sig från datumet för
fakturans utfärdande,

8) skattegrunden för varje skattesats eller
skattefrihet, enhetspriset exklusive skatt samt
eventuell prisnedsättning eller rabatt, om
dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

9) skattesats,
10) det skattebelopp som ska betalas, ut-

tryckt i den medlemsstats valuta där försälj-
ningen sker, dock inte för försäljning som
avses i 15 punkten,

11) när skatt inte ska betalas på försälj-
ningen, en anteckning om skattefriheten eller
en hänvisning till den relevanta bestämmel-
sen i denna lag eller i momsdirektivet,

12) när köparen är skattskyldig enligt 2 a,
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8 a—8 c eller 9 § eller en bestämmelse som
motsvarar 2 a eller 9 § i någon annan med-
lemsstat, uppgiften ″omvänd betalningsskyl-
dighet″,

13) om köparen själv gör upp fakturan,
uppgiften ″självfakturering″,

14) i fråga om ett nytt transportmedel som
säljs till en annan medlemsstat, de uppgifter
på basis av vilka de i 26 d § 1 och 2 mom.
avsedda förutsättningarna kan konstateras,

15) om förfarandet i 79 a § tillämpas på
försäljningen, uppgiften ″vinstmarginalbe-
skattning för begagnade varor″, ″vinstmargi-
nalbeskattning för konstverk″ respektive
″vinstmarginalbeskattning för samlarföremål
och antikviteter″,

16) vid försäljning av resebyråtjänster en-
ligt 80 §, uppgiften ″vinstmarginalbeskatt-
ning för resebyråer″,

17) när säljaren av investeringsguld väljer
skattepliktighet för försäljningen enligt 43 c
§, en anteckning om skattepliktighet för för-
säljningen,

18) när en tidigare utfärdad faktura ändras
med en ny faktura, en entydig hänvisning till
den första fakturan.

Om en del av de uppgifter som avses i 1
mom. ingår i någon handling som redan tidi-
gare getts till köparen eller som köparen
innehar, anses fakturan bildas av handling-
arna tillsammans. En förutsättning är dock att
den senare handlingen innehåller en entydig
hänvisning till den tidigare handlingen. Det
som bestäms i detta moment ska dock inte
tillämpas på distansförsäljning av varor enligt
63 a §, på gemenskapsintern varuförsäljning
enligt 72 b § eller på sådan försäljning av
varor eller tjänster som sker i någon annan
medlemsstat och för vilken köparen är skatt-
skyldig med stöd av en bestämmelse som
motsvarar 2 a eller 9 §.

När flera elektroniska fakturor översänds
samlat till samma mottagare, behöver de upp-
gifter som är gemensamma för de olika fak-
turorna endast anges en gång, om all infor-
mation är åtkomlig för varje faktura.

Med det skattebelopp enligt 1 mom. 10
punkten som ska betalas och med skattegrun-
den enligt 1 mom. 8 punkten avses den skatt
som säljaren enligt lag är skyldig att betala
för i fakturan avsedd försäljning eller del av
försäljning och grunden för denna skatt.

Skattebelopp och skattesats får dock inte an-
tecknas i en faktura, om säljaren inte har
införts i registret över mervärdesskattskyl-
diga. Om införandet i detta register är an-
hängigt och detta framgår i fakturan, får skat-
tebelopp och skattesats dock anges.

Om köparen är skattskyldig för försälj-
ningen, ska skattegrunden för varje art av
sålda varor eller tjänster uppges i fakturan i
stället för de uppgifter som avses i 1 mom.
8—10 punkten.

Enhetspris behöver inte anges i fakturor
som avses i 209 b § 3 mom. 2 punkten.

209 f §
Trots det som bestäms i 209 e § 1 mom.

1—10 punkten behöver följande fakturor
innehålla endast de uppgifter som nämns
nedan i 3 mom.:

1) fakturor på sammanlagt högst 400 euro,
2) fakturor i minuthandeln eller i annan

jämförbar försäljningsverksamhet som nästan
uteslutande riktar sig till privatpersoner,

3) fakturor för restaurang- eller catering-
tjänster eller persontransport, med undantag
för fakturor för tjänster som är avsedda för
vidareförsäljning,

4) verifikationer som skrivs ut av parke-
ringsautomater och andra liknande anord-
ningar.

Det som bestäms i 1 mom. gäller emeller-
tid inte om det är fråga om distansförsäljning
av varor enligt 63 a §, gemenskapsintern
varuförsäljning enligt 72 b § eller sådan för-
säljning av varor eller tjänster som sker i
någon annan medlemsstat och för vilken kö-
paren är skattskyldig med stöd av en bestäm-
melse som motsvarar 2 a eller 9 §.

Fakturor som avses i 1 mom. ska innehålla
följande uppgifter:

1) datum för utfärdandet,
2) säljarens namn och identifieringsnum-

mer för mervärdesskatt,
3) de sålda varornas mängd och art samt

tjänsternas art,
4) det skattebelopp som ska betalas angivet

per skattesats eller skattegrunden angiven per
skattesats.

209 g §
Näringsidkaren ska i fråga om fakturor

enligt 209 b § som näringsidkaren utfärdat
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eller mottagit säkerställa ursprungets äkthet
samt säkerställa att de uppgifter enligt 209 e
§ 1 mom. som nämns i fakturorna hålls oför-
ändrade och läsbara från det att fakturan ut-
färdas till slutet av förvaringstiden. Detta kan
fullgöras med hjälp av valfri övervaknings-
metod för affärsverksamhet som på ett tillför-
litligt sätt verifierar sambandet mellan faktu-
ran och försäljningen av varorna eller tjäns-
terna.

Ursprungets äkthet avser säkerställande av
den i fakturan nämnda säljarens eller faktura-
utfärdarens identitet.

Uppgifterna enligt 209 e § 1 mom. i faktu-
ror i ett maskinläsbart datamedium ska vara
tillgängliga i läsbar skriftlig form.

209 h §
Den utredning som avses i 103 § 2 mom.

ska innehålla datum för utredningen, sälja-
rens och köparens namn, adresser samt före-
tags- och organisationsnummer samt uppgif-
ter om överlåtelsens art och beloppet av den
skatt som säljaren ska betala.

Den utredning som avses i 111 § 2 mom.
ska innehålla datum för utredningen, sälja-
rens och köparens namn, adresser samt even-
tuella företags- och organisationsnummer,
uppgift om överlåtelsens art och den månad
den hänför sig till, hyrans eller bolagsveder-
lagets totalbelopp och energins andel av det
samt skatten på säljarens inköp av energinyt-
tigheter eller bränsle.

Den verifikation som avses i 112 § 5 mom.
ska innehålla datum för verifikationen, den
skattskyldiges namn, varornas mängd och art
samt uppgifter om tjänsternas omfattning och
art, den dag nyttigheten togs i avdragsgill
användning, om denna dag inte är densamma
som verifikationens datum, den skatt som
ingick i förvärvet eller den skatt som betalts
för eget bruk samt en hänvisning till verifika-
tionen över förvärvet eller över betalningen
av skatt för eget bruk, sannolikt överlåtelse-
pris exklusive skatt, skattesats och avdragbar
skatt.

209 i §
I samband med granskning eller återbäring

eller påförande av skatt kan Skatteförvalt-
ningen godkänna ett avdrag som gjorts trots
att den skattskyldige inte har någon faktura,

utredning eller annan verifikation som mot-
svarar kraven i lagen, om den skattskyldige
på annat sätt kan visa att han är berättigad till
avdrag på basis av 102, 102 a, 102 c, 103,
106 eller 111—113 §.

I samband med granskning eller annars i
samband med skattekontroll kan Skatteför-
valtningen kräva att fakturor som mottagits
och som utfärdats över försäljning i Finland
översätts till behövliga delar. När det gäller
fakturor som en utländsk näringsidkare tagit
emot tillämpas detta endast om fakturan ta-
gits emot på ett fast driftställe i Finland.

209 j §
En i 19 a § avsedd person som fortsätter en

rörelse ska till den som helt eller delvis över-
låter rörelsen ge en utredning om att de över-
låtna varorna och tjänsterna tas i bruk för ett
ändamål som berättigar till avdrag.

En i 19 a § avsedd person som helt eller
delvis överlåter en rörelse ska i fråga om
begagnade varor samt konstverk, samlarföre-
mål och antikviteter som överlåts ge den som
fortsätter rörelsen en utredning om att de
förutsättningar som avses i 79 f och 79 g §
föreligger.

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

Vad som i denna lag bestäms om fakturor
tilllämpas på en i 19 a § avsedd överlåtelse av
en rörelse helt eller delvis.

209 k §
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 l §.

Om den skatt som ingår i en anskaffning
och som gäller en fastighetsinvestering, av-
dragsrätten för den skatten eller någon annan
i 209 l § avsedd uppgift som påverkar motta-
garens 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
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som en tidigare fastighetsinnehavare gjort
med stöd av 1 eller 2 mom. med uppgifter
som påverkar mottagarens rättighet eller
skyldighet att justera avdrag.

209 l §
Av den utredning som avses i 209 k § ska

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

adress samt företags- och organisationsnum-
mer,

3) tidpunkt för överlåtelsen,
4) överlåtelsens art,
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
Skatteförvaltningen och som behövs för att
bestämma rättigheten eller skyldigheten för
överlåtaren eller mottagaren att justera av-
drag.

209 m §
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 n §
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 denna verksamhet
och till verksamhet som berättigar till återbä-
ring enligt 131 § 1 mom. 4 punkten samt
fakturor över de köp för vilka han som kö-
pare är skattskyldig.

Fakturorna ska förvaras i minst sex år från
utgången av det kalenderår under vilket rä-
kenskapsperioden gick ut. Med räkenskaps-
perioden avses den räkenskapsperiod som
omfattar den kalendermånad till vilken i fak-
turan nämnda försäljningar, inköp, rättelse-
poster eller förskottsbetalningar enligt 13
kap. hänför sig.

Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas på
fakturor mottagna av utländska näringsidkare
endast om de tagits emot på ett fast driftställe
i Finland.

209 o §
Fakturor som avses i 209 n § 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 får fakturor
dock förvaras på något annat ställe än vad
som anges ovan i 1 och 2 mom. Vad som
föreskrivs i detta moment gäller i tillämpliga
delar även andra än dem som är bokförings-
skyldiga enligt bokföringslagen.

209 p §
Bestämmelserna i 209 n och 209 o § om

fakturor tillämpas även på andra verifikatio-
ner som bokföringen av de affärshändelser
som påverkar beloppet av den skatt som ska
betalas eller dras av baserar sig på.

Bestämmelserna i 209 n och 209 o § om
fakturor tillämpas även på verifikationer och
uppgifter med hjälp av vilka näringsidkaren
uppfyller skyldigheten enligt 209 g § 1 mom.
att säkerställa att en fakturas ursprung är äkta
och att innehållet i fakturan hålls oförändrat.

Bestämmelserna i 209 n och 209 o § om
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utfärdade fakturor tillämpas även på den
skattskyldiges övriga anteckningsmaterial,
om den skattskyldige inte är bokföringsskyl-
dig enligt bokföringslagen.

Det ska säkerställas att de uppgifter i 1—3
mom. avsedda verifikationer, uppgifter och
anteckningsmaterial som är väsentliga för la-
gens tillämpning hålls oförändrade och läs-
bara hela förvaringstiden. Uppgifter i ma-
skinläsbart datamedium ska vara tillgängliga
i läsbar skriftlig form.

209 q §
Med avvikelse från 209 n § 2 mom. och

209 p § ska den som är skattskyldig förvara
fakturor och verifikationer som anknyter till
en fastighetsinvestering samt utredningar
som avses i 103 § 2 mom., 209 k och 209 m
§ i 13 år från utgången av det kalenderår
under vilket justeringsperioden har börjat. Ef-
ter den tid som anges i 209 n § 2 mom. kan
fakturorna och verifikationerna ersättas med
en utredning varav framgår de uppgifter som
föreskrivs av Skatteförvaltningen och som
behövs för att bestämma rättigheten eller
skyldigheten att justera avdrag.

209 r §
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 s §
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
sådan kund som avses i 13 § i lagen om
förhindrande och utredning av penningtvätt
och av finansiering av terrorism (503/2008).

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 s § eller trots upp-
maning av en myndighet sin skyldighet enligt
162 §, 162 c § 5 mom., 162 e eller 165 §, 166
§ 2 mom., 168 § 2 mom., 169 § 1 och 2
mom., 170 § 1 mom., 170 a, 209, 209 b, 209
e eller 209 f §, ska för mervärdesskatteförse-
else dömas till böter.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
Lagen tillämpas då skyldigheten att betala

skatt uppkommer den dag lagen träder i kraft
eller därefter.

Nådendal den 29 juni 2012

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Finansminister Jutta Urpilainen
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