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Taideteosten
arvonlisäverotus
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Arvonlisäverolaki 1/2
•

Määrittelee eri taideteosten verokannan (0%, 10 % tai 24%)

•

Suuressa osassa taideteosten ensimyyntejä alv on 10 %

•

Alennettu kanta (10%) pätee vain silloin kun teoksen
verovelvollisena myyjänä on taide-esineen tekijä tai hänen
oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu
elinkeinonharjoittaja kuin verovelvollinen jälleenmyyjä
(teoksen ensimyynti taiteilijan lukuun).

•

Muiden kuin alempaan alv-kantaan erikseen määriteltyjen
taideteosten alv on yleisen verokannan mukainen 24 %

•

Alennettuun verokantaan oikeutetut taideteokset on määritelty
arvonlisäverolaissa kohdassa 79 c § (tarkemmin pdf:n sivuilla
3-4)
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•

Laki (arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501) on
kokonaisuudessaan Finlex-sivustolla osoitteessa www.finlex.fi,
suora linkki lakiin: http://bit.ly/1F2sfT7

•

Verottajalla on oma syventävä verotusohje kuvataiteilijoille:
http://bit.ly/1pg2h4H

•

Alv-lain taide-esineiden määrittely perustuu tullitariffeihin.
Tullin tarkat luokitukset taide-esineille ovat osoitteessa:
www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/luokitu
kset/cn/liitteet_pdf/cn14fi21.pdf
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Alennettuun alv-kantaan (10 %) kuuluvat
taideteokset verottajan ohjeen mukaan 1/2:
Taide-esineellä tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa
1.1.2003 alkaen seuraavia taideteoksia:
1. taiteilijan kokonaan käsin tekemät taulut,
kollaasit, maalaukset, piirustukset ja pastellit.
(Rakennussuunnitelmia ja –piirustuksia, teknisiä
piirustuksia ja muita suunnitelmia ja piirustuksia
teolliseen, kaupalliseen, topografiseen tai muuhun
vastaavaan tarkoitukseen ei pidetä taide-esineinä.)
2. alkuperäiskaiverrukset, -painokset ja –
litografiat, joilla tarkoitetaan taiteilijan kokonaan käsin
valmistamasta yhdestä tai useammasta laatasta suoraan
saatuja mustavalkoisia tai värillisiä vedoksia, riippumatta
hänen käyttämästään aineesta tai menetelmästä, jollei se
ole ollut mekaaninen tai fotomekaaninen.
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Alennettuun alv-kantaan (10%) kuuluvat
taideteokset verottajan ohjeen mukaan 2/2:
3. alkuperäisveistokset ja –patsaat mistä tahansa
aineesta, edellyttäen, että ne ovat kokonaan taiteilijan
luomia; taiteilijan tai hänen oikeudenomistajiensa
valvonnassa valmistamat jäljennökset enintään kahdeksan
kappaleen määrään. Massatuotantona valmistettuja
jäljennöksiä sekä tavanomaisia kauppatavaran luontoisia
käsityötuotteita ei pidetä taide-esineinä.
4. käsin kudotut kuvakudokset ja käsin tehdyt
seinävaatteet ja niistä käsin taiteilijan
alkuperäisluonnosten mukaan tehdyt jäljennökset,
enintään kahdeksan jäljennöstä työtä kohden;
5. taiteilijan ottamat ja hänen vedostamansa tai
hänen valvonnassaan vedostetut signeeratut ja
numeroidut valokuvat, joiden määrä on rajoitettu
kolmeenkymmeneen riippumatta koosta ja
tukimateriaalista. Tällä tarkoitetaan myös taiteilijan
valvonnassa otettuja valokuvia.

