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EDUSKUNNAN VASTAUS 358/2010 vp
Hallituksen esitys
muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi
arvonlisäverolain
muuttamisesta
(HE 210/2010 vp).

laiksi

arvonlisäverolain

Valiokuntakäsittely
Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 62/2010 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
arvonlisäverolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 71 §:n 8 kohta ja 114 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena
kuin niistä on 71 §:n 8 kohta laissa 1767/1995,
muutetaan 131 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1767/1995, ja
lisätään lakiin uusi 33 b § ja sen edelle uusi väliotsikko sekä lakiin uusi 71 a § seuraavasti:
Postipalvelu
33 b §
Veroa ei suoriteta postilaissa ( / ) ja postipalveluista annetussa Ahvenanmaan maakuntalaissa (ÅFS 60/2007) tarkoitetun yleispalvelun
tarjoajan harjoittamasta yleispalvelun myynnistä.
Veroa on kuitenkin suoritettava sellaisen palvelun myynnistä, jonka ehdot on neuvoteltu
yksilöllisesti.

71 a §
Veroa ei suoriteta kansainvälistä postiliikennettä koskevan kuljetuspalvelun ja siihen liittyvien palvelujen myynnistä 33 b §:ssä tarkoitetun postipalvelun myyjälle.
HE 210/2010 vp
VaVM 62/2010 vp

131 §
Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada
palautuksena tavaran tai palvelun hankintaan sisältyvä vero, jos hankinta liittyy:
1) toimintaan, josta ei suoriteta veroa 55,
56 ja 58 §:n, 59 §:n 4 kohdan, 70, 70 b, 71, 72,
72 a—72 e tai 72 h §:n perusteella;
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lakia sovelletaan, jollei jäljempänä toisin
säädetä, kun veron suorittamisvelvollisuus palvelun myynnistä on syntynyt lain tultua voimaan.
Lain 131 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovelletaan, kun myyty tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu palautukseen oikeutetulle
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taikka yhteisöhankinta on tehty, tavara on siirretty varastointimenettelystä tai maahantuodus-
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ta tavarasta on 87 §:n nojalla syntynyt veron
suorittamisvelvollisuus lain tultua voimaan.

