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Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta (HE 258/
2018 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten.
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut:
- erityisasiantuntija Tuula Karjalainen, valtiovarainministeriö
- vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti, opetus- ja kulttuuriministeriö
- veroasiantuntija Tiina Ruohola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
- toiminnanjohtaja Antti Kotilainen, Musiikkituottajat - IFPI Finland ry
- hallituksen jäsen Jukka Airaksinen, Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry
- veroasiantuntija Sanna Linna-Aro, Suomen Yrittäjät ry
- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa:
- Verohallinto
- Suomen Muusikkojen Liitto ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että esiintyville taiteilijoille,
muille julkisille esiintyjille ja urheilijoille sekä heidän esityksiään myyville ohjelmatoimistoille
annettaisiin mahdollisuus hakeutua verovelvollisiksi esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjille luovutettaviksi tarkoitettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta. Näihin
myynteihin sovellettaisiin alennettua 10 prosentin verokantaa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.
Valmis
5.0
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VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää
esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä
muuttamattomana.
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 258/2018 vp sisältyvän
lakiehdotuksen.
Helsingissä 14.12.2018
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja Timo Kalli kesk
varapuheenjohtaja Ville Vähämäki ps
jäsen Timo Harakka sd
jäsen Timo Heinonen kok
jäsen Kauko Juhantalo kesk
jäsen Toimi Kankaanniemi ps
jäsen Pauli Kiuru kok
jäsen Esko Kiviranta kesk
jäsen Kari Kulmala sin
jäsen Elina Lepomäki kok
jäsen Mats Nylund r (osittain)
jäsen Johanna Ojala-Niemelä sd
jäsen Aila Paloniemi kesk
jäsen Antti Rantakangas kesk
jäsen Markku Rossi kesk
jäsen Eero Suutari kok
jäsen Maria Tolppanen sd
jäsen Kari Uotila vas
jäsen Ozan Yanar vihr
varajäsen Ari Jalonen sin
varajäsen Joakim Strand r (osittain)
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
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