Lag
om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 59 § 5 punkten, sådan den lyder i lag
1218/1994,
ändras 38 § och 130 a § 1 mom. 2 punkten, av dem 130 a § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 1457/2011, samt
fogas till lagen nya 38 a och 38 b § som följer:
Socialvård
38 §
Med socialvård avses verksamhet som bedrivs av staten eller kommunen samt verksamhet
som bedrivs av någon annan producent av socialvårdstjänster under övervakning av socialmyndigheterna, då verksamheten har till syfte att sörja för vården om barn och ungdomar samt
vården av äldre personer, vården av och andra tjänster och stödåtgärder för personer med
funktionsnedsättning, missbrukarvården och annan motsvarande verksamhet.
Med socialvård avses också sådana tolkningstjänster på grund av hörsel-, synhörsel- och talnedsättning eller annat motsvarande handikapp som ordnas med stöd av lag eller understöds
med statliga medel.
38 a §
Skatt betalas inte på försäljning av småbarnspedagogiska tjänster.
Skatt betalas inte heller då den som tillhandahåller småbarnspedagogik i samband med detta
överlåter tjänster och varor som vanligen hör till de småbarnspedagogiska tjänsterna till den
som erhåller småbarnspedagogiska tjänster.
38 b §
Med småbarnspedagogiska tjänster avses daghemsverksamhet, familjedagvård och annan
småbarnspedagogisk verksamhet som bedrivs av kommunen eller som under tillsyn av de
myndigheter som svarar för tillsynen över småbarnspedagogiken bedrivs av någon annan producent av småbarnspedagogiska tjänster.
130 a §
Kommunerna har rätt till återbäring för den kalkylerade skatten på följande skattefria tjänster och varor som de anskaffat:
——————————————————————————————
2) tjänster eller varor i form av socialvård enligt 37 och 38 a §.
——————————————————————————————

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt har uppstått den dag som lagen träder i
kraft eller därefter.
Helsingfors den 14 december 2018
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