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distuksen vaikutukset EU-maiden välisten palvelujen myyntimaasäännöksiin. Toiminnalli-
sen opinnäytetyön tavoitteena oli laatia opas, josta kohderyhmän on helppo hakea ratkaisu
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maan määräytymisen vastaamaan paremmin sitä, missä palvelu todella suoritetaan. Rapor-
toinnin tiukentuessa yrityksiltä vaaditaan entistä tarkempaa tietoa. Tämä edistää valtioiden
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Abstract:

The purpose of the thesis was to identify the effects of the value-added tax reform taking
place 1.1.2010, to place of supply of services between European Union countries. The pur-
pose of the functional thesis was a guide book, where the members of the target group can
easily find the solution to each problematic issue they will meet.

The material was collected using qualitative research. The main sources were the European
Council directive from February 2008 and the Government Bill given to the Finnish Par-
liament in September 2009. Other sources were materials from lectures and auditing com-
panies’ customer magazines.

The guide book identified the place of supply for each type of service, and how it is deter-
mined before and after the value-added tax reform. For each case, there is an explanation
of the tax liability and the seller’s possible obligation for registration in the place of supply.
Each case is demonstrated with a figure and example.

Value-added tax reform brings common definitions for the rules of place of supply in the
European Union, which reduces companies’ taxation risks. The reform also modernizes the
rules of place of supply to respond to the up-to-date situation, where the service is actually
consumed. As the reporting gets stricten, the information required from the companies is
much more specific than before. This supports the governments’ possibilities to monitor
the service trade taking place within the country.
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1 JOHDANTO

1.1 Opinnäytetyön lähtökohdat

EU:n alueella tulee 1.1.2010 voimaan arvonlisäverouudistus, jonka tarkoitus on selkeyttää

myyntimaasäännöksiä ja käännettyä arvonlisäverotusta EU-maiden välisessä palvelukau-

passa. 31.12.2009 asti palvelujen myyntimaa on määräytynyt pääsäännön mukaan palvelun

myyjän kotipaikan perusteella. Käytännössä myyntimaa on kuitenkin määräytynyt pää-

säännön mukaan vain pienessä osassa palvelujen myyntejä. Erilaiset palvelut on luokiteltu

luonteittain, ja useimmissa tapauksissa pääsäännön sijaan sovelletaan poikkeussääntöä.

Vuoden 2010 alusta arvonlisäverovelvollisuus määräytyy pääsäännön mukaan ostajan ko-

timaassa. Uudistus ei poista kaikkia poikkeuksia, mutta niitä on jatkossa vähemmän kuin

tähän asti.

Uusi säännös uudistaa myös ostojen raportoimisen. Kun arvonlisäveron yhteenvetoilmoi-

tuksella on palveluista ennen annettu ilmoitus vain pääsäännön mukaisista yhteisömyyn-

neistä, tulevat 1.1.2010 alkaen ilmoittamisvelvollisuuden piiriin myös yhteisöostot.

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset

Kun uusi säännös tulee voimaan vuonna 2010, se tuo mukanaan epävarmuutta. Epävar-

muutta voidaan vähentää, tai parhaassa tapauksessa poistaa kokonaan, laadukkaalla tiedot-

tamisella. Kun epävarmuus vähenee, itseluottamus paranee ja työskentelystä tulee tehok-

kaampaa sekä laadukkaampaa.

Opinnäytetyön tavoitteena on antaa kohderyhmälle opas (liite 1), josta on helppo hakea

ratkaisu ongelmatilanteisiin ulkomaisten ostojen arvonlisäveroa kirjattaessa.
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Oppaan on tarkoitus pystyä vastaamaan lukijalle seuraaviin kysymyksiin:

- Kuinka myyntimaa määräytyy?

- Tuleeko myyjäyrityksen rekisteröityä toiseen maahan verovelvolliseksi?

- Kuka on arvonlisäverovelvollinen?

- Kuinka yrityksen tulee menetellä saatuaan verollisen tai verottoman laskun?

- Kuinka myyntimaan määräytyminen on muuttunut aiempaan säännökseen verrattu-

na?

Kun kyseessä on uuden säännöstön käyttöönotto, tulee oppaan antaa tapauskohtaisesti sel-

keät ohjeet siitä, kuinka erilaisissa tilanteissa tulee toimia ja minkälaiset jatkotoimenpiteet

ovat tarpeen. Tätä tarkoitusta varten oppaaseen on tapauskohtaisten selitysten lisäksi koot-

tu myös esimerkkitapaukset.

Oppaan kohderyhmänä ovat ulkomaisen palvelukaupan kanssa tekemisissä olevat talous-

hallinnon ammattilaiset, joiden työtapoihin uusi direktiivi vaikuttaa jatkossa. Tarkoitus on

saada tämä ryhmä tuntemaan uusiin toimintatapoihin siirtyminen mahdollisimman helpok-

si. Kun ongelmaa lähestytään esimerkkitapauksilla, antaa opas hyvät lähtötiedot myös luki-

jalle, joka ei ole koskaan ollut tekemisissä käännetyn arvonlisäverotuksen kanssa.

Oppaan luettuaan lukijalla tulisi uudessa tilanteessa olla varmuus siitä, että asiat tulee teh-

tyä oikein ensimmäisestä kerrasta lähtien. Kun arvonlisäveron kirjaaminen ja raportointi on

vain yksi monista tehvävistä jotka kirjanpitäjän tulee hallita, ei uusien sääntöjen opiskeluun

ja omaksumiseen saa mennä suhteettoman paljoa aikaa.

Oletettavaa on, että useimmille taloushallinnon ammattilaisille vanhat säännöt ovat jota-

kuinkin tuttuja, joten vertaaminen vanhojen ja uusien sääntöjen välillä antaa lukijalle pa-

remman käsityksen siitä, miten työtapoja kuuluu muuttaa.

Kuten edellä on todettu, opinnäytetyö käsittelee ainoastaan palvelujen myyntimaasääntöjä.

Koska tavaramyynnin arvonlisäverokäsittelyssä ei tapahdu muutosta, jätetään tavarakauppa

käsittelemättä. Myös yksityisille kuluttajille myytävien palvelujen verokäsittely jätetään

tässä huomiotta, ja keskitytään ainoastaan elinkeinonharjoittajien väliseen kauppaan.

Myyntimaasäännösten lisäksi opinnäytetyössä tulee lyhyesti käsitellyksi arvonlisävero-

tusuudistuksen tuomat muutokset raportoinnissa.
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2 OPINNÄYTETYÖN TEORIA

2.1 Teorialähteet

Opinnäytetyöni on toiminnallinen työ, jonka tuloksena syntyi tuote, opas. Tutkimusmene-

telmänä on laadullinen tutkimus. Teoria perustuu Euroopan neuvoston direktiiviin

2006/112/EY ja sen muutokseen 2008/8/EY sekä arvonlisäverolain palvelun yhteisömyyn-

nin säännöksiin AVL 64 § - 69 § ja hallituksen esitykseen 136/2009 niiden muuttamiseksi.

Koska kyseessä on uusi säännös, ei aiempaa vastaavanlaista opasta ole tehty. Vanhaan

säännöstöön liittyvää aineistoa, mm. lainsäädäntöä, koulukirjoja sekä luentomateriaalia, oli

taas paljon saatavilla.

Uuden säännöksen teoria perustuu uuteen direktiiviin, ja sen pohjalta tilintarkastusyhtiöi-

den (PriceWaterhouseCoopers, KPMG) tekemiin lyhyisiin selvityksiin uuden direktiivin

sisällöstä. Juuri tilintarkastusyhtiöiden kokoamista tietopaketeista sain idean oman oppaani

lopulliseen muotoon. Tietopaketeissa oli paljon hyvää tietoa, mutta se oli kerrottuna ylei-

sesti pureutumatta tarkemmin tapauksiin. Kun lisäsin oman tietämykseni ja käytännön ko-

kemukseni teoriapohjaan, sain koottua oppaan rungon jo valmiiksi mieleeni.

Vielä ennen lopullisen työni palauttamista ehdin nähdä 15.9.2009 annetun hallituksen esi-

tyksen 136/2009, josta sain lopulta vielä täydentävää tietoa. Vaikka kaikki sama materiaali

löytyy myös muusta keräämästäni aineistosta, lopullisesta hallituksen esityksestä näin

kaikkein tarkimmin sen muodon, jossa laki tulee lopullisena Suomessa voimaan ja josta

sitä myös tulkitaan.

Oppaan suunnittelun ensimmäisenä vaiheena on valmistella itsellensä selkeä käsitys siitä,

mitä tietoja raportin kuuluu käsitellä kohderyhmää silmällä pitäen. Varsinaisessa kohde-

ryhmälle tarkoitetussa tietosisällössä käsitellään myyntimaasäännöksiä tapauskohtaisesti.

Tämän selvittämiseksi on tärkeää eritellä kaksi asiaa: mitä tarkoitetaan myyntimaalla, ja

kuinka palvelut luokitellaan? Vaikka kohderyhmänä ovatkin taloushallinnon ammattilaiset,

on näiden asioiden selvittäminen erittäin tärkeää tehokkaan ja selkeän lopputuloksen saa-

miseksi. Sen sijaan monissa tapauksissa esiin tuleva arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröi-
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tyminen myyntimaassa ei tärkeydestään huolimatta ole asia, joka tulisi kohderyhmälle esi-

tellä. Jo pelkkä asian maininta tapauksen yhteydessä selventää tarkoituksen kyllin hyvin.

Jotta opas pysyisi tietosisältövaatimusten lisäksi myös johdonmukaisena ja riittävän perus-

teellisena, oli aihetta myös alustettava. Tarkoitus oli pitää alustus lyhyenä ja ytimekkäänä,

mutta kuitenkin sisällöllisesti perusteellisena. Perusteelliseksi alustukseksi riitti mielestäni

kahden, kenties päivänselvän, mutta aiheen kannalta kuitenkin selkeyttävän termin määrit-

tely: palvelu ja käännetty arvonlisäverotus.

2.2 Keskeiset käsitteet

Kansainvälisen palvelukaupan verotus poikkeaa monesti normaalin tavarakaupan verotuk-

sesta, joten ensimmäisenä on tärkeää määrittää palvelu. Palvelua voidaan lähteä määrittä-

mään Christian Grönroosin tavoin hyvinkin filosofisesti miettien sitä, mitä vuorovaikutuk-

sen päämääränä oikeastaan on, tai onko vuorovaikutusta edes olemassa. Verotuksen kan-

nalta filosofinen mietiskely ei kuitenkaan ole tarpeen. Euroopan neuvoston direktiivin

2006/112/EY mukaan kyseessä on aina palvelu silloin, kun liiketoimi ei ole tavaroiden

luovutus. (Grönroos 2001, 49; Euroopan neuvoston direktiivi 2006/112/EY, 3 luku, 24 ar-

tikla, 1 momentti.)

Käännetyssä verovelvollisuudessa ostaja suorittaa myynnin arvonlisäveron myyntimaa-

han myyjän puolesta. Valvontailmoituksessa ostaja ilmoittaa kotimaan myynnissä sen ve-

ron, jonka hän käännetyn verovelvollisuuden nojalla on velvollinen suorittamaan. Jos os-

tettu tavara tai palvelu tulee vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ostaja ilmoittaa veron vä-

hennettävänä verona. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, kun myyntimaaksi määri-

tellään sellainen valtio, jossa myyjä ei ole hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi ja ostaja

on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi. (Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukau-

passa 2007, 2.)

Palvelun myyntimaa kertoo sen, minkä valtion verolakia palvelun myyntiin sovelletaan.

Kullakin maalla on verotusoikeus sen alueella tapahtuviin liiketoimiin riippumatta siitä,

minkä maalainen liiketoimen suorittaja on. (Äärilä & Nyrhinen 2005, 288.)
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Silloin kun myyntimaa määräytyy muun kuin ostajan kotipaikan mukaan, eikä käännettyä

verovelvollisuutta sovelleta, tilittää myyjä arvonlisäveron myyntimaahan. Tällöin ostajalla

on oikeus hakea arvonlisäveron palautus ulkomaalaispalautusmenettelyllä.

Joissakin tapauksissa myyntimaaksi määräytyy valtio, jossa myyjä tai ostaja ei ole rekiste-

röitynyt arvonlisäverovelvolliseksi, eikä käännettyä verovelvollisuutta voida silloin sovel-

taa. Kun arvonlisävero on kuitenkin aina tilitettävä myyntimaan verotusoikeuden mukaan,

tulee näissä tapauksissa eteen tilanne, että myyjän on, voidakseen toimia tapauksissa lain

mukaan, rekisteröidyttävä kolmanteen valtioon arvonlisäverovelvolliseksi.

Kuten luvussa 1.1 on mainittu, palvelut on luokiteltu luonteensa mukaan. Terminä palvelu

pitää sisällään hyvin suuren määrän monenlaisia liiketoimia, ja monissa näistä tapauksista

palvelulle on helppo määrittää suorituspaikka. Mutta on myös monia tapauksia, joissa mää-

rittely saattaa olla vaikeampaa tai joissa pääsäännön mukaan myyntimaan määrittely ei ole

tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi monille palveluille on sovellettu ja myös uuden sään-

nöksen voimaan tultua sovelletaan poikkeussääntöjä myyntimaata määritettäessä.

Palvelut on yleisesti luokiteltu tapauskohtaisesti seuraavasti:

1. kiinteään omaisuuteen liittyvät palvelut

2. irtaimeen omaisuuteen kohdistuva työsuoritus

3. välittäjien palvelut

4. tavaran kuljetuspalvelut

5. matkustajakuljetuspalvelut

6. ravintola- ja ateriapalvelut

7. ravintola- ja ateriapalvelut kulkuneuvoissa

8. lyhytaikainen kulkuneuvon vuokraus

9. pitkäaikainen kulkuneuvon vuokraus

10. kulttuuri-, messu- ja muihin vastaaviin liittyvät palvelut

11. kulttuuri-, messu- ja muiden vastaavien palvelujen pääsymaksut

12. immateriaalipalvelut. (HE 136/2009, luku 3.2.)

Luokittelu kattaa suurimman osan kaikista mahdollisista palveluista, ja tämä auttaa määrit-

telemään palvelun myyntimaan ja sen, kuka on palvelusta verovelvollinen.
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Myyntimaa määräytyy tapauskohtaisesti joko pääsäännön tai poikkeuksen mukaan. Asian

tekee mielenkiintoiseksi se, että palvelut, joiden myyntimaa on vanhan säännöksen mukaan

määritetty pääsäännön mukaan, saatetaan uuden säännöksen mukaan määritelläkin poikke-

ussäännön mukaan. Toisaalta taas jotkin palvelut, joiden myyntimaa on vanhan säännöksen

mukaan määritetty poikkeussäännön mukaan, saattavat uudessa säännöksessä olla pää-

säännön alla. (Laitinen 2009, 9; Ojala 2005, 421; Takalo 2009, 10.)

3 OPPAAN LAATIMINEN

3.1 Oppaan suunnitteleminen ja aloittaminen

Koska arvonlisäverotus kaikkine säännöksineen on vaikeaa luettavaa, oli ensimmäinen teh-

täväni miettiä kuinka lain säännökset saisi kerättyä kyllin yksinkertaiseen ja helposti luet-

tavaan muotoon. Myyntimaasäännökset koostuvat 12 erilaisesta poikkeustapauksesta, ja

huomasin että näiden selvittäminen helposti ymmärrettävällä tavalla on haastava tehtävä.

Olen usein huomannut, että kuvia ja esimerkkejä käyttämällä monimutkaiset asiat ovat

helpoiten ymmärrettävissä, joten halusin käyttää tätä metodia myös omassa oppaassani.

Huomasin kuitenkin pian, että oli haasteellista yksinkertaistaa ja piirtää säännöksen kohdat

tapaus tapaukselta paperille siten, että yhtä kuvaa katsomalla selviäisi tapauksen alkutilan-

ne, palvelun myyntimaa ja arvonlisäveron suorittamisvelvollinen. Koska halusin nämä

kaikki samaan kuvaan, minun oli itse kehitettävä sopiva ilmaisutapa, koska en ollut löytä-

nyt kyllin selkeää kuvaa lähdeaineistosta.

Piirsin Excel-taulukkoon kuvion, jossa valtiossa 1 sijaitseva palvelun myyjä lähettää las-

kun ostajalle valtioon 2. Oletusarvoisesti molemmat valtiot sijaitsevat EU:ssa. Palvelun

suorituspaikkana on valtio 3. Piirtämiini laatikoihin sain helposti sijoiteltua myyntimaan ja

arvonlisäverovelvollisen merkitsemällä ne erimuotoisin ja -värisin tähdin. Tilanteisiin, jos-

sa direktiivin uudistus tuo muutoksen myyntimaan määräytymiseen, piirsin kaksi kaaviota,

joista selviää sekä olemassa oleva että muuttuva tilanne. Esimerkkikuvassa kuvataan

myyntimaan ja verovelvollisen määräytyminen irtaimeen tavaraan kohdistuvassa työsuori-

tuksessa ennen uudistusta ja sen jälkeen (ks. kuvio 1).
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KUVIO 1. Myyntimaan ja verovelvollisen määräytyminen irtaimeen tavaraan kohdistuvas-

sa työsuorituksessa

Piirrettyäni ensimmäisen tapauksen paperille huomasin sen auttavan myös esimerkkitapa-

usten kirjoittamisessa. Päätin käyttää kaikissa esimerkkitapausissa myyjänä Saksalaista yri-

tystä A GmbH:ta ja ostajana Suomalaista B Oy:tä. Uskon, että kun käytän samoja toimijoi-

ta, oppaan lukeminen helpottuu, koska tilannetta ei sekoiteta liikaa siirryttäessä tapauksesta

toiseen. Myös esimerkkitapauksiin kirjoitin menettelytavan sekä vanhan että muuttuvan

direktiivin mukaan, jolloin niiden vertaileminen helpottuu entisestään. Kuvien tavoin myös

esimerkkitapaukset ovat oman mielikuvitukseni tuotetta, jolla pyrin selkeyttämään opasta.

Kirjoitin vielä sanallisesti mahdollisimman selkeästi tapauskohtaisen säännöstön tulkinnan

sekä uuden että vanhan direktiivin mukaan. Tähän kuvaukseen yhdistin myös selvityksen

kunkin palvelun määrittelystä. Yhdistämällä sanallisen selostuksen tilanteesta kuvaan ja

esimerkkitapaukseen sain lopputulokseksi selvän ja lyhyen selvityksen siitä miten kussakin

tapauksessa palvelun myyntimaa ja arvonlisäverovelvollinen määräytyvät.

Saatuani oppaani vaiheeseen jossa kaikki tapaukset oli selitetty, huomasin sen tarvitsevan

vielä yhteenvedon. Koska siirtyminen uuteen säännöstöön oli jo hyvin lähellä, en kuiten-

kaan nähnyt tarpeelliseksi koota yhteen vanhoja sääntöjä, vaan ainoastaan uudet. Tämän

vuoksi loin Excelillä taulukon, johon merkitsin tapauksittain tiedon siitä, määritelläänkö

kyseisen palvelun myyntimaa pääsäännön vai poikkeuksen mukaan.
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3.2 Kirjoittamisprosessi

Kun olin saanut oppaaseeni muodostettua rungon, ei tapauskohtaisten selostusten tekemi-

nen, kuvien muokkaaminen ja esimerkkitapausten kirjoittaminen ollut enää suuri haaste.

Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että aika kului nopeasti kohti ensimmäistä takarajaa

eikä hallitukselta tahtonut tulla esitystä lain muuttamisesta. Jotta saatoin täydentää oppaani

tapaukset lain mukaisiksi, minun oli ensin saatava käsiini tekeillä oleva lakiuudistus. Tie-

dusteltuani asiaa keväällä 2009 sain tiedon, että valtiovarainministeriö antaa esityksensä

eduskunnalle kesäkuussa 2009. Tämän aikataulun uskoin sopivan opinnäytetyöaikatau-

luuni hyvin. Esitystä ei kesällä kuitenkaan tullut, vaan sain tiedon elokuulle siirtyneestä

aikataulusta. En kuitenkaan voinut odottaa tähän asti, vaan aloin muokata opasta EU:n di-

rektiivin mukaan, josta sain kuitenkin suuntaviivat myös tulevalle lakisäännökselle. Halli-

tuksen esityksen viivästyminen ei siis ollut kynnyksenä opinnäytetyöprosessini etenemisel-

le.

Kuten jo aiemmin luvussa 2.1 totesin, tuli hallituksen esitys luettavaksi vasta 15.9.2009, ja

itse löysin tämän vasta viikkoa myöhemmin. Aikaa lopullisen opinnäytetyön palauttami-

seen oli enää alle kuukausi, ja olin jo käsillä olevan aineiston perusteella kirjoittanut op-

paan valmiiksi. Hallituksen esityksestä sain kuitenkin vielä viimeisimmän mahdollisen

päivityksen aineistooni, ja sen perusteella päivitin vielä oppaani vastaamaan sitä, mikä lain

sisältö tulisi olemaan.

Olin alun perin suunnitellut kirjoittavani oman luvun myös arvonlisäveron raportoinnin

uudistuksesta. Tutustuttuani saatavilla olevaan aineistoon huomasin, että yksityiskohtaisen

oppaan kirjoittaminen aiheesta ei ollut mahdollista. Tarkasteltuani aihetta huomasin, että

aihe voidaan selvittää joko yleisellä tasolla tai tapauskohtaisesti, kuinka yrityksen on va-

rauduttava uudistukseen työskentelytapoja sekä tietojärjestelmiä muuttamalla. Rajattuani

aiheen käsittämään yleistä tietämystä tuli raportoinnin uudistuksesta mainintana yksi kap-

pale johdantolukuun.

Tapauskohtaisen oppaan kirjoittamisen aloitin hahmottelemalla tilannekuvat, joka osoittau-

tui lopulta kaikkein haastavimmaksi tehtäväksi. Kun lähdeaineistossa ei ollut seikkaperäi-

sesti kerrottu kunkin tapauksen käsittelyä, oli EU:n direktiivi ja sittemmin hallituksen esi-

tys tutkittava ja tulkittava todella huolellisesti, jotta ymmärsin asian oikein, ja pystyin yk-

sinkertaistamaan sen  kyllin selvästi. Tilannekuvien huolellinen valmistelu oli kuitenkin
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jatkoa varten kannattavaa, koska näiden avulla pystyin lopulta itsekin hahmottamaan kun-

nolla, kuinka kukin tapaus tulee myyntimaasäännösten mukaan käsiteltyä.

Tapauskohtaiset selostukset kirjoitin EU:n direktiivin tekstin pohjalta, josta pystyin jo en-

nen hallituksen esityksen julkaisemista vertaamaan olemassa olevaa ja tulevaa säännöstöä

keskenään. Tukena käytin piirtämiäni tilannekuvia ja muuta teoria-aineistoa. Lisäsin selos-

tuksiin myös viittaukset piirtämiini tapauskuviin, jotta lukijan olisi helpompi ymmärtää

tilanne tekstin ja kuvan yhdistelmästä. Pyrin myös kirjoittamaan selostukset mahdollisim-

man paljon samaa logiikkaa noudattaen, jolloin oppaan kokonaisuus pysyi yhtenäisenä.

Vaikka välillä tuntui itseään toistavalta, että useassa tapauksessa oli käytettävä tismalleen

samaa sanamuotoa, se kuitenkin selkeytti opasta lopputuloksen kannalta.

Esimerkkitapaukset kirjoitin viimeisenä. Näiden koostaminen tuntui lopulta hyvin yksin-

kertaiselta, koska aiempien vaiheiden huolellinen valmistelu antoi hyvän tietämyksen tapa-

uksista. Saman kaavan käyttäminen jälleen kaikissa esimerkkitapauksissa antoi koko pake-

tille yhtenäisen ilmeen. Kun kaikki kolme osaa oli kirjoitettu kaikissa tapauksissa samalla

formaatilla, saattoi tuloksena olla vain selkeästi luettava hakuteos.

Yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi oppaalle olin antanut sen, että ulkomuoto tulisi olla yksin-

kertainen ja helposti luettava. Uskoin tämän toteutuvan parhaiten siten, että jokaiselle asia-

kokonaisuudelle käytetään saman verran tilaa. Lopullista ulkomuotoa muokatessani huo-

masin kunkin tapauksen vievän likipitäen yhden sivun. Luettavuuden edistämiseksi jaoin

kunkin tapauksen alkamaan uudelta sivulta. Riviväliä ja fonttia muokkaamalla sain hieman

enemmänkin tilaa vievät tapaukset mahtumaan yhdelle sivulle siten, ettei tiivistäminen hai-

tannut luettavuutta.

4 TYÖN ARVIOINTI

4.1 Oppaan tavoitteiden saavuttaminen

Opinnäytetyön tavoitteena oli kirjoittaa taloushallinnon ammattilaisille opas, josta saa epä-

selvissä tilanteissa kysymyksilleen vastauksen. Tämän lisäksi tavoitteena oli, että oppaasta



10

tulisi helposti luettava. Mikäli opas antaa helposti ymmärrettävällä tavalla vastauksen

kaikkiin luvussa 1.2 mainittuihin kysymyksiin, on tavoite saavutettu.

Omasta mielestäni oppaan tärkein osa luettavuuden ja selkeyden kannalta on kuviot, sillä

yksi kuva kertoo parhaimmillaan enemmän kuin tuhat sanaa. Nämä antavat tukea sanalli-

sesti selvitetylle asialle, mutta pystyvät itsessään antamaan kohderyhmälle tiedon aiem-

masta käytännöstä, uudesta käytännöstä, sekä siitä, kuinka käytäntö on uuden säännöksen

myötä muuttunut. Kun alun perin tavoitteeni oli tukea kuvioilla tekstiosuutta, ovatkin lo-

pullisessa muodossaan tekstit ja esimerkit tukemassa kuvioiden tuottamaa tietosisältöä.

Seuraavassa käyn läpi tavoiteasettelun kysymykset esimerkkitapauksia hyväksi käyttäen, ja

selvitän kuinka opinnäytetyön tavoitteet on saavutettu.

Ensimmäisenä kysymyksenä oli, kuinka myyntimaa määräytyy. Kuvio 2 selvittää immate-

riaalipalveluja. Kuvio kertoo immateriaalipalvelujen myyntimaan määräytyvän ostajan

kiinteän kotipaikan mukaan huolimatta siitä, missä palvelu todella on suoritettu.

KUVIO 2. Myyntimaan ja verovelvollisen määräytyminen immateriaalipalveluissa

Toisena kysymyksenä oli, tuleeko yrityksen rekisteröityä toiseen maahan verovelvolliseksi

palvelua myydessään. Kuvio 3 selvittää kiinteään omaisuuteen ja kiinteistöön kohdistuvaa

työsuoritusta. Myyntimaaksi määräytyy valtio, joka ei ole myyjän eikä ostajan kotipaikka

(valtio 1 ja valtio 2). Kun myyjä on arvonlisäverovelvollinen, sen on noudatettava myyn-

timaan arvonlisäverosäännöksiä, ja näin tilitettävä arvonlisävero myös myyntimaahan. Ku-

vion tapauksessa myyjän on rekisteröidyttävä toiseen maahan verovelvolliseksi.
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KUVIO 3. Myyntimaan ja verovelvollisen määräytyminen kiinteään omaisuuteen ja kiin-

teistöön kohdistuvassa työsuorituksessa

Seuraavaksi oli selvitettävä, kuka on palvelutapahtumassa arvonlisäverovelvollinen. Kuvio

4 selvittää ravintola- ja ateriapalveluja. Arvonlisäverovelvolliseksi määräytyy myyjä, joka

lisää laskulle oman maansa säännöstön mukaisen arvonlisäveron. Mikäli arvonlisäverovel-

vollinen olisikin ostaja käännettyä verovelvollisuutta soveltaen, lähettäisi myyjä verotto-

man laskun, josta ostaja tilittäisi oman maansa säännöstön mukaisen arvonlisäveron.

KUVIO 4. Myyntimaan ja verovelvollisen määräytyminen ravintola- ja ateriapalveluissa

Seuraavana tuli selvittää ostajan näkökulmasta, kuinka sen tulee menetellä saadessaan ve-

rollisen tai verottoman laskun. Kuvio 5 selvittää messuihin, näyttelyihin ym. liittyviä pal-

veluita. Kun ostaja saa verottoman laskun, tietää se kyseessä olevan käännetty verovelvol-

lisuus kun laskulla on viitattu tähän. Tällöin ostajan tulee tilittää oman maansa säännöstön

mukainen arvonlisävero palvelusta, joka on myös vähennettävissä, mikäli se tulee vähen-

nyskelpoiseen toimintaan. Mikäli myyntimaa olisikin ollut toinen kuin ostajan kotipaikka,

olisi lasku tullut verollisena, ja ostaja olisi saanut hakea arvonlisäveron ulkomaalaispalau-

tuksena.
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KUVIO 5. Myyntimaan ja verovelvollisen määräytyminen messuihin, näyttelyihin, ym.

liittyvissä palveluissa

Viimeinen tavoite oppaalle oli selvittää kuinka myyntimaan määräytyminen on muuttunut

aiempaan säännöstöön verratttuna. Kuvio 6 selvittää irtaimeen tavaraan kohdistuvan työ-

suorituksen. Kun edellisten kysymysten logiikkaa seurataan jokaisessa tapauksessa sekä

ennen, että jälkeen-tilanteissa, on muutos selkeästi huomattavissa. Kuvion tapauksessa

2009 loppuun asti myyntimaa on määräytynyt palvelun todellisen suorituspaikan mukaan,

jolloin palvelun suorituspaikan ollessa eri kuin ostajan ja myyjän kotipaikan, on myyjän

rekisteröidyttävä myyntimaahan arvonlisäverovelvolliseksi. Tällöin arvonlisäverovelvolli-

nen myyjä lähettää ostajalle verollisen laskun, josta ostaja saa hakea ulkomaalaispalautuk-

sen.

Säännöstön muuttuessa 2010 myyntimaa määräytyykin ostajan kotipaikan mukaan. Tällöin

voidaan soveltaa käännettyä arvonlisäverotusta, ja ostaja määräytyy arvonlisäverovelvolli-

seksi. Myyjän ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi toisessa maassa, vaan os-

taja tilittää palvelusta oman maansa säännöstön mukaisen arvonlisäveron, ja saa myös vä-

hentää sen, mikäli palvelu tulee vähennykseen oikeuttavaan toimintaan.
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KUVIO 6. Myyntimaan ja verovelvollisen määräytyminen irtaimeen tavaraan kohdistuvas-

sa työsuorituksessa

Opas on visuaalisesti ja luettavuuden kannalta hyvin selkeä, joka oli tarkoituksenakin. No-

peasti läpi luettuna oppaasta saattaa saada käsityksen, että se on turhan lyhyt ja pintapuoli-

sesti asioita tarkasteleva. Peilatessa oppaan sisältöä sen kohderyhmään, alan asiantuntijoi-

hin, voidaan todeta, ettei tarvetta oppikirjamaiselle asioiden selittämiselle ole. Mikäli ku-

vaa katsomalla ei saada pääteltyä tarvittavaa tietoa, on tilanne selvitetty myös sanallisesti,

sekä esimerkkitapauksessa.

Alkuperäiseen päämäärääni nähden lopullinen opas näyttää hyvin pitkälle siltä, mitä olin

halunnut tehdä. Lopputulos eroaa alkuperäisestä suunnitelmasta siinä, että lopullinen tuo-

tos on lyhyempi kuin olin suunnitellut. Pidin kuitenkin lyhyemmästä versiosta ja sen yk-

sinkertaisuudesta enkä halunnut väkisin lisätä tietoa, joka kohderyhmän kannalta olisi ollut

enemmänkin täytettä kuin lisäarvoa antavaa sisältöä. Toinen suuri ero alkuperäiseen suun-

nitelmaani oli raportoinnin muuttumisen jääminen opinnäytetyössäni kolmen kappaleen

pituiseksi maininnaksi. Määräaikaan mennessä verohallinnolta ei ollut tullut lopullista pää-

töstä, eikä asiaa koskevaa lopullista ohjeistusta. Tästä johtuen myös oppaani olisi ollut vain

suuntaa-antava.

Kokonaisuudessaan oppaan sisältö on helposti luettava sekä erittäin yksinkertainen, mutta

informatiivinen. Pieniä sisältöä heikentämättömiä eroja lukuunottamatta sisältö on sellai-

nen kuin halusin, ja antaa lukijalle juuri ne tiedot, jotka ovat tarpeen. Tiedollisesti opas

seuraa EU:n direktiiviä ja sen pohjalta annettua hallituksen esitystä. Eduskunta hyväksyi
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lakiesityksen 20.10.2009 hallituksen esityksen mukaisena. Oppaan tietosisältöä voi tämän

perusteella pitää luotettavana.

4.2 Opinnäytetyöprosessin arviointi

Opinnäytetyöaiheen prosessoiminen oli alkanut jo kauan ennen kuin lopulta aloitin itse

opinnäytetyöprosessin. Käännetty arvonlisäverotus palvelukaupassa oli kiinnostanut minua

jo monta vuotta, ja aloitettuani olin jo omaksunut suuren osan oppaan kirjoittamiseen tar-

vittavasta tiedosta.

Ensimmäisenä kirjoitettu aiheanalyysi syntyi hyvin helposti. Tässä vaiheessa aihe ja koh-

deryhmä oli selkeästi tiedossa, ja olin myös alustavasti kerännyt lähdeaineistoa. Myös se,

että tekisin toiminnallisen työn, jonka tuloksena syntyisi opas, oli hyvin selkeänä mielessä-

ni.

Toimintasuunnitelmassa käsittelin tarkemmin kohderyhmää sekä oppaan tavoitteita, tarkoi-

tusta ja muotoa. Tein excelillä opinnäytetyöaikataulun (liite 2), josta pystyin vaihe vaiheel-

ta seuraamaan viikoittain, kuinka opinnäytetyöni edistyy, ja mihin minun tulisi keskittyä

tavoittaakseni onnistuneen lopputuloksen. Taulukossa oli määritelty kullekin vaiheelle

määräaika, ja tämän seuraaminen auttoi aikataulussa pysymistä, varsinkin siinä vaiheessa

kun lopullisen opinnäytetyön palauttamiseen oli aikaa enää joitakin viikkoja.

Jouduin muutamaan kertaan muuttamaan aikataulua sellaiseksi, että eri vaiheiden kirjoit-

taminen oli taulukon puitteissa mahdollista. Jotkin vaiheet saattoivatkin vaatia pidemmälle

mennyttä suunnittelua, kun taas toiset sain tehtyä hyvissä ajoin ennen määräaikoja. En kui-

tenkaan näe tämän olleen aikatauluista lipsumista, vaan pikemminkin ennalta arvaamatto-

mien asioiden esiintulemista opinnäytetyöprosessin aikana.

Kokonaisuudessaan pidän opinnäytetyöprosessia melko hyvin onnistuneena. Alussa laati-

mani aikataulu piti muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, ja pystyin kokoamaan opinnäy-

tetyön, joka vastaa alussa laatimiani tavoitteita. Uskon opinnäytetyöstäni saaman koke-

muksen ja tietosisällön olevan hyödyllinen lisä myös tulevaisuutta ajatellen.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Etsiessäni arvonlisäverouudistukseen liittyviä lähteitä, törmäsin muutaman kerran artikke-

leihin, joissa jo 1990-luvun lopulla odoteltiin selkeytystä palvelujen myyntimaasääntöihin.

Euroopan neuvoston marraskuussa 2006 antama direktiivi pyrki selkeyttämään alkuperäi-

seen 1977 annettuun direktiiviin tehdyt muutokset ja sisällyttämään siihen toisen, 1967 an-

netun direktiivin vielä voimassa olevat säännökset. Kuitenkin vasta helmikuussa 2008 an-

nettiin direktiivi, jolla arvonlisäverojärjestelmä tulee todella nykyaikaistettua ja yksinker-

taistettua.

Kun arvonlisäverojärjestelmän uudistus tammikuussa 2010 toteutuu, tulee monien arvon-

lisäveroasiantuntijoiden toiveet toteen palvelujen myyntimaan määräytymisen yhdenmu-

kaistuttua. Kansainvälisen palvelukaupan nykyaikaistumisen myötä tulevat myös eri tapa-

usten määrittelemät myyntimaat paremmin vastaamaan sitä, missä palvelu tosiasiassa kulu-

tetaan ja mihin tällöin myös vero tulee suorittaa. Arvonlisäverouudistus selkeyttää monilta

osin verotusta ja vähentää suotuisamman verokäsittelyn tavoittelua toiseen jäsenvaltioon

rekisteröitymällä.

Uudistus myös yhtenäistää ulkomaisen palvelukaupan käännetyn arvonlisäverotuksen

säännöt. Ennen uudistusta yhteisön eri mailla saattoi olla hyvinkin erilaiset näkemykset

tietynlaisten palvelujen arvonlisäverokäsittelystä. Vaikka suomalainen yritys olisi itse ul-

komailta ostaessaan ollut käännetyn arvonlisäverotuksen myötä arvonlisäverovelvollinen,

ei käännettyä arvonlisäveroa saattanut voidakaan soveltaa myytäessä samankaltaista palve-

lua esimerkiksi Ranskaan. Vain immateriaalipalveluissa on käännetty verovelvollisuus ol-

lut ennen uudistusta yleisesti käytössä.

Uudistuksen jälkeen kaikkeen pääsäännön mukaiseen ulkomaiseen palvelukauppaan sovel-

letaan käännettyä verotusta, joten yritykset säästyvät ylimääräisiltä riskeiltä joutua rekiste-

röitymään palvelun myyntivaltiossa. Tulkintakysymyksiä uudistus ei kuitenkaan tule pois-

tamaan. Valtion rajat ylittävässä kaupassa tulee aina ottaa huomioon kulttuurierot. Ostajan
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kotimaassa myyty immateriaalipalvelu saatetaankin lukea tapahtumapaikassa verotettavak-

si koulutuspalveluksi. Uudistus ei siis pysty poistamaan aivan kaikkia verotuksellisia riske-

jä.

Raportoinnin tiukentuminen tulee lisäämään valtioiden mahdollisuuksia valvoa alueellaan

käytävää palvelukauppaa, sekä sen verotusta. Lisääntyvä saatavilla oleva informaatio tuo

mukanaan myös uusia mahdollisuuksia mm. arvonlisäveron takaisinhakuun, eli ns. ulko-

maalaispalautukseen. Yritysten ei enää tarvitse lähetellä paperilaskuja ympäri Eurooppaa,

vaan ulkomaalaispalautushakemukset voidaan jatkossa tehdä sähköisesti.

Vaikka uudistus monilta osin helpottaa yrityksen toimintaa, tuo se myös mukanaan suuren

haasteen, joka myös vaikuttaa kirjanpitäjän työhön suuresti. Arvonlisäverotuksen rapor-

toinnin tiukentuessa moni yritys joutuu vaatimaan tietojärjestelmiltään suunnattomasti en-

tistä tarkempaa raportointia, jotta vaaditut tiedot saadaan kerättyä uuteen kausiveroilmoi-

tukseen. Tämän ovatkin monet, etenkin tilintarkastusyritykset, huomanneet, ja tarjolla on

runsaasti raportoinnin uudistamiseen liittyvää konsultointia. Asian ollessa esillä onkin vain

yrityksen omasta tahdosta kiinni, tuleeko se olemaan valmiina raportoinnin uudistukseen

1.1.2010 alkaen.
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1 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET EU:N SISÄISESSÄ PALVELUKAUPASSA

1.1 Johdanto

Normaalissa kotimaisessa kaupankäynnissä tavaran tai palvelun arvonlisäverovelvollinen

myyjä lisää laskun nettosummaan arvonlisäveroa myyjän kotimaan arvonlisäverolain mu-

kaan. Myyjä tilittää tämän arvonlisäveron veroviranomaisille. Tällöin, mikäli myös ostaja

on arvonlisäverovelvollinen, on tällä oikeus vähentää myyjälle maksamansa arvonlisävero

omasta arvonlisäverotilityksestään.

Kun siirrytään valtionrajat ylittävään kaupankäyntiin, tulee otettavaksi huomioon myös

muuttuvat arvonlisäverosäännökset. Eri maissa on erilaiset arvonlisäverolainsäädännöt, ja

kansainvälinen kaupankäynti oman maan säännösten mukaisesti on mahdotonta. Jotta kan-

sainvälisessä kaupassa arvonlisäverotus tulisi hoidettua johdonmukaisesti, on laadittu

säännöt, jotka määräävät sen, kuka on arvonlisäverovelvollinen ja mihin maahan arvon-

lisävero tulee tilittää.

1.2 Myyntimaasäännökset

Tavaran tai palvelun myyntimaa määrittää sen, minkä valtion verolakia palvelun myyntiin

sovelletaan. Kullakin maalla on verotusoikeus sen alueella tapahtuviin liiketoimiin riippu-

matta siitä, minkä maalainen liiketoimen suorittaja on.

Normaalissa tavarakaupassa tavaran myyntimaa määräytyy määränpäämaaperiaatteen

mukaan, eli sen mukaan minne kaupan kohteena oleva tavara kuljetetaan. Kun tavara han-

kitaan toisesta EU-maasta Suomeen, on kyseessä tavaran yhteisöhankinta, ja myyjä veloit-

taa myynnin suomalaiselta ostajalta verottomana yhteisömyyntinä. Tavaran ostaja suorittaa

tavarahankinnan verottomasta arvosta tavaraan sovellettavan arvonlisäverokannan mukai-

sen arvonlisäveron Suomeen. Mikäli ostajalla on arvonlisävähennysoikeus, on tämä sama

arvonlisävero myös vähennyskelpoinen.
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Kansainvälisessä palvelukaupassa myyntimaan määrittäminen saattaa usein olla hanka-

lampaa, ja tämän takia palvelukaupan arvonlisäveroa ei määritetä määränpäämaaperiaat-

teen, vaan ns. myyntimaasäännösten mukaan. Myyntimaasäännökset määrittyvät sen mu-

kaan, minkä luonteista laskutettu palvelu on.

Euroopan neuvoston helmikuussa 2008 hyväksytyn direktiivin (2008/08/EY) mukaan pal-

velujen arvonlisäverotusvaltio on 1.1.2010 alkaen pääsäännön mukaan se paikka, johon

palvelun vastaanottaja on sijoittunut. Tätä ennen, 31.12.2009 asti, pääsääntönä on ollut se

paikka, johon palvelun suorittaja on sijoittunut.

Käännetyssä arvonlisäverotuksessa ostaja suorittaa myynnin arvonlisäveron myyntimaa-

han myyjän puolesta. Valvontailmoituksessa ostaja ilmoittaa sen veron, jonka hän käänne-

tyn verovelvollisuuden nojalla on velvollinen suorittamaan kohdassa ”vero kotimaan

myynnistä verokannoittain”. Jos ostettu tavara tai palvelu tulee vähennyskelpoiseen tarkoi-

tukseen, ostaja ilmoittaa veron myös kohdassa ”kohdekuukauden vähennettävä vero”.

Silloin kun myyntimaa määräytyy muun kuin ostajan kotipaikan mukaan, eikä käännettyä

verovelvollisuutta sovelleta, tilittää myyjä arvonlisäveron myyntimaahan. Tällöin ostajalla

on oikeus hakea arvonlisäveron palautus ulkomaalaispalautusmenettelyllä.

1.3 Uudistukset raportoinnissa

Arvonlisäverouudistuksen yhteydessä myös arvonlisäveron ilmoittamisvelvollisuus muut-

tuu. Kun 31.12.2009 asti arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella on annettu ilmoitus vain

pääsäännön mukaisista yhteisömyynneistä, tulevat 1.1.2010 alkaen ilmoittamisvelvollisuu-

den piiriin myös yhteisöostot. Arvonlisäveron valvontailmoituksen korvaa kausiveroilmoi-

tus, jolla ilmoitetaan niin tavaroiden kuin palvelujenkin yhteisöhankinnat ja -myynnit.

Kausiveroilmoitus annetaan tavallisimmin kuukausittain.

Myös raportointiaika muuttuu siten, että kun valvontailmoitus on annettu kohdekuukautta

seuraavan toisen kuukauden 15. päivä, on kausiveroilmoitus annettava jo 12. päivä. Mikäli

ilmoitus toimitetaan paperisena, sen on oltava Verohallinnossa jo 7. päivänä.

Uudistus tuo paljon haasteita raportointiin. Palveluostoissa tietojärjestelmien on pystyttävä

erottelemaan EU-ostot EU:n ulkopuolisista ostoista. Palveluostoissa raportoitavaksi tulevat
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yhteisömyynnit maittain ja myös asiakkaittain. Tämän vuoksi myös laskuun merkittäviin

tietoihin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Jotta raportoinnin saa hoidettua vaadi-

tulla tarkkuudella, tulee myyjällä olla tiedossa ostajan kotipaikka sekä arvonlisäverotun-

nus.

Lisätietoa raporoinnin uudistuksesta löydät Verohallinnon Internet-sivuilta:

http://www.vero.fi/  Vero-ohjeet.
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2 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET TAPAUKSITTAIN

2.1 Johdanto

Arvonlisäverouudistus tuo mukanaan paljon uudistuksia ja haasteita niin raportointiin kuin

arvonlisäveron oikeanlaiseen kirjaamiseenkin. Tämän oppaan tarkoitus on selventää arvon-

lisäverouudistuksen 1.1.2010 vaikutukset palvelun arvonlisäveron myyntimaasäännöksiin.

Tässä luvussa käydään myyntimaasäännökset läpi tapauskohtaisesti, esimerkein selvennet-

tynä.

Myyntimaasääntö määräytyy palvelun luonteen mukaan. Palvelun myyntimaa voi määräy-

tyä sen mukaan, missä maassa

1. myyjällä on toimipaikka tai kotipaikka

2. ostajalla on toimipaikka tai kotipaikka

3. palvelu on suoritettu

4. ostaja on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi

5. kiinteistö sijaitsee.

Seuraavassa on selvitetty luonteittain erilaisten palvelujen myyntimaasäännökset ja se, ku-

ka on palvelusta arvonlisäverovelvollinen. Myyntimaasääntö ei muutu kaikissa tapauksis-

sa. Etenkin palvelun suorituspaikan mukaan määräytyneet myyntimaasäännökset pysyvät

pääosin muuttumattomina. Immateriaalipalvelut ovat ennen uudistusta kuuluneet poikke-

uksen piiriin, ja ne ovat uuden säännöksen pääsäännön alla, joten käytäntö pysyy muuttu-

mattomana. Messuihin, kulttuuriin yms. liittyvien palvelujen myyntimaasäännösten muutos

tulee voimaan 1.1.2011.

Palvelun myyntimaa on merkitty tapauskuviin keltaisella viisisakaraisella tähdellä. Arvon-

lisäverovelvollinen kuvataan nelisakaraisella tähdellä. Mikäli tähti on vihreä, on myyjä ar-

vonlisäveron tilitysvelvollinen. Mikäli palvelu tulee arvonlisäverotuksessa vähennyskel-

poiseen toimintaan, on ostajalla vähennysoikeus. Tähden ollessa punainen on sekä tilitys-

velvollisuus että vähennysoikeus ostajalla. Tapauksissa kaikki osapuolet sijaitsevat EU:n

alueella. EU:n ulkopuolelle tai ulkopuolelta suuntautuvissa palvelumyynneissä verotuskäy-

täntö saattaa erota kuvatuista tapauksista.
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2.2 Matkustajakuljetuspalvelut

Matkustajakuljetuspalveluissa myyntimaa määräytyy sen mukaan, missä kuljetus, huomi-

oon ottaen kuljettu matka, tapahtuu. Myyntimaasäännön mukaan myyjä rekisteröityy ar-

vonlisäverovelvolliseksi myyntimaassa tai -maissa ja suorittaa arvonlisäveron. Myyjä kir-

joittaa arvonlisäverollisen laskun ja ostaja joko vähentää arvonlisäveron (mikäli valtio 1 ja

valtio 2 on sama) tai hakee arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksena.

Uudistus ei tuo muutosta myyntimaasääntöön.
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2.3 Messut, näyttelyt, kulttuuri yms. pääsymaksut

Messu-, näyttely-, kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede-, koulutus-, ja viihdepalvelujen sekä

vastaavien palvelujen pääsymaksujen suorituspaikkana pidetään palvelun suorituspaikkaa.

Mikäli palvelun suorituspaikka on eri kuin myyjän kotipaikka, on myyjän rekisteröidyttävä

arvonlisäverolliseksi ja tilitettävä myynnin arvonlisävero myyntimaassa. Ostaja joko vä-

hentää arvonlisäveron (mikäli valtio 2 ja valtio 3 on sama) tai hakee arvonlisäveron ulko-

maalaispalautuksena.

Uudistus ei tuo muutosta myyntimaasääntöön.

Esimerkki
Yritys A GmbH vie taidenäyttelynsä kulttuurivierailulle Suomeen ja laskuttaa näyttelyn pääsylippuja suoma-
laisilta yrityksiltä B Oy ja C Oy , joiden veroton summa yhteensä 1 000,00 euroa.

Yritys A GmbH rekisteröityy arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa ja lisää laskuihin Suomen arvonlisäveron.
B Oy ja C Oy vähentävät arvonlisäveron verotuksessaan.
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2.4 Kiinteään omaisuuteen ja kiinteistöön kohdistuva työsuoritus

Kiinteään omaisuuteen ja kiinteistöön kohdistuvassa työsuorituksessa myyntimaa määräy-

tyy palvelun suorituspaikan, siis omaisuuden tai kiinteistön sijaintipaikan, mukaan. Mikäli

palvelun suorituspaikka on eri kuin myyjän kotipaikka, on myyjän rekisteröidyttävä myyn-

timaassa arvonlisäverolliseksi ja tilitettävä myynnin arvonlisävero myyntimaassa. Ostaja

joko vähentää arvonlisäveron (mikäli valtio 2 ja valtio 3 on sama) tai hakee arvonlisäveron

ulkomaalaispalautuksena.

Uudistus ei tuo muutosta myyntimaasääntöön.

Esimerkki
Yritys A GmbH suorittaa remontin Suomessa sijaitsevaan B Oy:n toimistoon. A GmbH lähettää B Oy:lle
laskun, jonka veroton summa 1 000,00 euroa.

Yritys A GmbH rekisteröityy arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa ja lisää laskuun Suomen arvonlisäveron.
B Oy vähentää alv:n verotuksessaan.
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2.5 Immateriaalipalvelut

Immateriaalipalveluissa* on 31.12.2009 asti käytetty myyntimaasäännön osalta poikkeus-

ta, jossa palvelun suorituspaikka määräytyy ostajan kiinteän toimipaikan tai kotipaikan

mukaan. Tällöin voidaan soveltaa käännettyä verovelvollisuutta, jolloin myyjä kirjoittaa

laskun verottomana ja arvonlisäverovelvollisuus siirtyy ostajalle. Mikäli palvelu tulee vä-

hennyskelpoiseen liiketoimintaan, saa ostaja myös vähentää arvonlisäveron.

Kun poikkeus 1.1.2010 muuttuu pääsäännöksi, ei uudistus tuo muutosta myyntimaa-

sääntöön.

* Immateriaalipalveluja ovat
1) tekijänoikeuden, patentin, lisenssin, tavaramerkin ja muiden sellaisten oikeuksien luovuttaminen
2) mainos- ja ilmoituspalvelut
3) konsultointi-, tuotekehittely-, suunnittelu-, kirjanpito-, tilintarkastus-, kirjoitus-, piirustus- ja käännöspalvelut,

oikeudelliset palvelut sekä muut sellaiset palvelut
4) automaattinen tietojenkäsittely sekä atk-ohjelman tai -järjestelmän suunnittelu- tai ohjelmointipalvelu
5) tietojen luovutus
6) notariaatti-, perintä- ja muut rahoitustoimintaan liittyvät palvelut
7) työvoiman vuokraus
8) irtaimen esineen vuokraus, lukuun ottamatta kuljetuskaluston vuokrausta
9) velvollisuus kokonaan tai osittain pidättäytyä kohdassa 1 tarkoitetun oikeuden käyttämisestä tai tietyn liiketoi-

minnan harjoittamisesta
10) pääsyn tarjoaminen sähkö- tai maakaasuverkkoon, niissä tapahtuva sähkön ja kaasun siirto sekä muut näihin

toimiin välittömästi liittyvät palvelut;
11) edellä mainittujen palvelujen välitys.

Esimerkki
Yritys A GmbH, jonka kotipaikka on Saksa, myy lisenssin Suomeen yritys B Oy:lle, joka on rekisteröitynyt
arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa. A GmbH lähettää B Oy:lle laskun, jonka veroton summa 1 000,00 eu-
roa.

Yritys A GmbH merkitsee laskulle oman ja ostajan arvonlisäverotunnisteen sekä merkinnän käänteisestä ve-
rovelvollisuudesta. Lasku lähetetään verottomana, 1 000,00 euroa. B Oy kirjaa laskulta arvonlisäverovero-
velkaa 22 %, ja koska lisenssi tulee arvonlisävähennyskelpoiseen toimintaan, se kirjaa myös arvonlisäve-
rosaamista 22 %.
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2.6 Ravintola- ja ateriapalvelut

31.12.2009 asti myyntimaa on ravintola- ja ateriapalveluissa* määräytynyt myyjän toimi-

paikan tai kotipaikan mukaan. Myyjä tilittää myynnin arvonlisäveron sijaintivaltioonsa ja

ostaja joko vähentää arvonlisäveron (mikäli valtio 1 ja valtio 2 on sama) tai hakee arvon-

lisäveron ulkomaalaispalautuksena.

1.1.2010 alkaen myyntimaaksi katsotaan paikka, jossa palvelut tosiasiallisesti suoritetaan.

Mikäli palvelun suorituspaikka on eri kuin myyjän kotipaikka, on myyjän rekisteröidyttävä

arvonlisäverolliseksi ja tilitettävä myynnin arvonlisävero myyntimaassa. Ostaja joko vä-

hentää arvonlisäveron (mikäli valtio 2 ja valtio 3 on sama) tai hakee arvonlisäveron ulko-

maalaispalautuksena.

* Ravintola- ja ateriapalveluihin ei tässä lueta sellaisia palveluja, jotka tosiasiallisesti suori-
tetaan vesialuksilla, ilma-aluksilla tai junissa yhteisössä suoritetun matkustajakuljetuksen
osuuden aikana.

Esimerkki
Yritys A GmbH järjestää Ruotsissa tilaisuuden ja myy suomalaiselle yritys B Oy:lle ravintolapalvelua. B Oy
on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa. A GmbH lähettää B Oy:lle laskun, jonka veroton
summa 1 000,00 euroa.
31.12.2009 asti
Yritys A GmbH lisää laskuun Saksan arvonlisäverokannan mukaisen arvonlisäveron. B Oy hakee arvon-
lisäveron ulkomaalaispalautuksena Saksasta.
1.1.2010 alkaen
Yritys A GmbH rekisteröityy arvonlisäverovelvolliseksi Ruotsissa ja suorittaa Ruotsin arvonlisäverokannan
mukaisen arvonlisäveron Ruotsiin. A GmbH lisää laskun loppusummaan Ruotsin arvonlisäveron, jonka B Oy
hakee arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksena Ruotsista.
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2.7 Ravintola- ja ateriapalvelut kulkuneuvoissa

31.12.2009 asti ravintola- ja ateriapalvelut, jotka tosiasiallisesti suoritetaan vesialuksilla,

ilma-aluksilla tai junissa yhteisössä suoritetun matkustajakuljetuksen osuuden aikana on

verotettu siinä maassa, jossa myyjällä on kiinteä toimipaikka tai kotipaikka. Myyjä tilittää

myynnin arvonlisäveron sijaintivaltioonsa ja ostaja joko vähentää arvonlisäveron (mikäli

valtio 1 ja valtio 2 on sama) tai hakee arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksena.

1.1.2010 alkaen suorituspaikaksi katsotaan matkustajakuljetuksen lähtöpaikka. Mikäli läh-

töpaikka on eri kuin myyjän kotipaikka, on myyjän rekisteröidyttävä arvonlisäverolliseksi

ja tilitettävä myynnin arvonlisävero myyntimaassa. Ostaja joko vähentää arvonlisäveron

(mikäli valtio 2 ja valtio 3 on sama) tai hakee arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksena.

Meno-paluukuljetuksessa paluumatka katsotaan eri kuljetukseksi.

Esimerkki
Yritys A GmbH järjestää matkustajakuljetusta, johon liittyy ravintolapalvelujen tarjoamista. A GmbH järjes-
tää B Oy:lle edestakaisen matkan Suomesta Saksaan ja myy matkan aikana ravintolapalveluita yhteensä
2 000,00 euroa, josta 1 000,00 meno- ja 1 000,00 paluumatkalla.
31.12.2009 asti
Yritys A GmbH kirjoittaa B Oy:lle 2 000,00 euron laskun ja lisää siihen Saksan arvonlisäverokannan mukai-
sen arvonlisäveron. B Oy hakee arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksena Saksasta.
1.1.2010 alkaen
Yritys A GmbH rekisteröityy arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa ja lähettää 1 000,00 euron laskun Suo-
mesta Saksaan suuntautuneesta matkasta B Oy:lle, johon lisää Suomen arvonlisäveron. B Oy vähentää tämän
omassa arvonlisäverotuksessaan.
Lisäksi A GmbH lähettää B Oy:lle 1 000,00 euron laskun Saksasta Suomeen suuntautuneesta matkasta ja
lisää siihen Saksan arvonlisäverokannan mukaisen arvonlisäveron. B Oy hakee arvonlisäveron ulkomaalais-
palautuksena Saksasta.
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2.8 Messut, näyttelyt, kulttuuri yms. liittyvät palvelut

31.12.2010 asti palvelujen ja liitännäispalvelujen, jotka liittyvät kulttuuri-, taide-, urheilu-,

tiede-, koulutus-, viihde- tai vastaavaan toimintaan, kuten messuihin ja näyttelyihin, mu-

kaan lukien tällaisen toiminnan järjestäjien suorittamat palvelut, suorituspaikka on paikka

jossa kyseiset toimet tosiasiassa suoritetaan. Mikäli suorituspaikka on eri kuin myyjän ko-

tipaikka, on myyjän rekisteröidyttävä arvonlisäverolliseksi ja tilitettävä myynnin arvon-

lisävero myyntimaassa. Ostaja joko vähentää arvonlisäveron (mikäli valtio 2 ja valtio 3 on

sama) tai hakee arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksena.

1.1.2011 alkaen suorituspaikka määräytyy ostajan kiinteän toimipaikan tai kotipaikan mu-

kaan. Tällöin voidaan soveltaa käännettyä verovelvollisuutta, jolloin myyjä kirjoittaa las-

kun verottomana ja arvonlisäverovelvollisuus siirtyy ostajalle. Mikäli palvelu tulee vähen-

nyskelpoiseen liiketoimintaan, saa ostaja myös vähentää arvonlisäveron.

Esimerkki
Yritys A GmbH myy näyttelytilan pystyttämispalvelua Ruotsissa järjestettävillä messuilla Suomeen arvon-
lisäverovelvolliseksi rekisteröityneelle yritys B Oy:lle. A GmbH lähettää B Oy:lle laskun, jonka veroton
summa 1 000,00 euroa.
31.12.2009 asti
Yritys A GmbH rekisteröityy arvonlisäverovelvolliseksi Ruotsissa ja suorittaa Ruotsin arvonlisäverokannan
mukaisen arvonlisäveron Ruotsiin. A GmbH lisää laskun loppusummaan Ruotsin arvonlisäveron, jonka B Oy
hakee takaisin ulkomaalaispalautuksena Ruotsista.
1.1.2010 alkaen
Yritys A GmbH merkitsee laskulle oman ja ostajan arvonlisäverotunnisteen sekä merkinnän käänteisestä ve-
rovelvollisuudesta. Lasku lähetetään verottomana, 1 000,00 euroa. B Oy kirjaa laskulta arvonlisäverovero-
velkaa 22 % ja koska palvelu on arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoinen, se kirjaa myös arvonlisäve-
rosaamista 22 %.
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2.9 Lyhytaikainen kulkuneuvon vuokraus

31.12.2009 asti kulkuneuvon lyhytaikaisessa vuokrauksessa* myyntimaa on määräytynyt

myyjän kiinteän toimipaikan tai kotipaikan mukaan. Myyjä tilittää myynnin arvonlisäveron

sijaintivaltioonsa ja ostaja joko vähentää arvonlisäveron (mikäli valtio 1 ja valtio 2 on sa-

ma) tai hakee arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksena.

1.1.2010 alkaen myyntimaa on paikka, jossa kulkuneuvo tosiasiassa annetaan asiakkaan

käyttöön. Mikäli luovutuspaikka on muu kuin ostajan tai myyjän kotipaikka, on myyjän

rekisteröidyttävä arvonlisäverolliseksi ja tilitettävä myynnin arvonlisävero myyntimaassa.

* Lyhytaikaisella vuokrauksella tarkoitetaan kulkuneuvon jatkuvaa hallintaa tai käyttöä
enintään 30 päivän ajan tai, alusten osalta, enintään 90 päivän ajan.

Esimerkki
Yritys A GmbH vuokraa B Oy:lle auton viikoksi, auton luovutuspaikkana Ruotsi. GmbH lähettää B Oy:lle
laskun, jonka veroton summa 1 000,00 euroa.
31.12.2009 asti
Yritys A GmbH lisää laskuun Saksan arvonlisäverokannan mukaisen arvonlisäveron. B Oy hakee arvon-
lisäveron ulkomaalaispalautuksena Saksasta.
1.1.2010 alkaen
Yritys A GmbH rekisteröityy arvonlisäverovelvolliseksi Ruotsissa ja suorittaa Ruotsin arvonlisäverokannan
mukaisen arvonlisäveron Ruotsiin. A GmbH lisää laskun loppusummaan Ruotsin arvonlisäveron, jonka B Oy
hakee takaisin ulkomaalaispalautuksena Ruotsista.
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2.10 Pitkäaikainen kulkuneuvon vuokraus

31.12.2009 asti kulkuneuvon pitkäaikaisessa vuokrauksessa* myyntimaa on määräytynyt

myyjän kiinteän toimipaikan tai kotipaikan mukaan. Myyjä tilittää myynnin arvonlisäveron

sijaintivaltioonsa ja ostaja joko vähentää arvonlisäveron (mikäli valtio 1 ja valtio 2 on sa-

ma) tai hakee arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksena.

1.1.2010 alkaen suorituspaikka määräytyy ostajan kiinteän toimipaikan tai kotipaikan mu-

kaan. Tällöin voidaan soveltaa käännettyä verovelvollisuutta, jolloin myyjä kirjoittaa las-

kun verottomana ja arvonlisäverovelvollisuus siirtyy ostajalle. Mikäli palvelu tulee vähen-

nyskelpoiseen liiketoimintaan, saa ostaja myös vähentää arvonlisäveron.

* Pitkäaikaisella vuokrauksella tarkoitetaan kulkuneuvon jatkuvaa hallintaa tai käyttöä yli
30 päivän ajan tai, alusten vuokrauksessa, yli 90 päivän ajan.

Esimerkki
Yritys A GmbH vuokraa B Oy:lle auton kahdeksi kuukaudeksi, auton luovutuspaikkana Ruotsi. GmbH lähet-
tää B Oy:lle laskun, jonka veroton summa 1 000,00 euroa.
31.12.2009 asti
Yritys A GmbH lisää laskuun Saksan arvonlisäverokannan mukaisen arvonlisäveron. B Oy hakee arvon-
lisäveron ulkomaalaispalautuksena Saksasta.
1.1.2010 alkaen
Yritys A GmbH merkitsee laskulle oman ja ostajan arvonlisäverotunnisteen sekä merkinnän käänteisestä ve-
rovelvollisuudesta. Lasku lähetetään verottomana, 1 000,00 euroa. B Oy kirjaa laskulta arvonlisäverovero-
velkaa 22 %, ja koska palvelu on arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoinen, se kirjaa myös arvonlisäve-
rosaamista 22 %.
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2.11 Irtaimeen tavaraan kohdistuva työsuoritus

31.12.2009 asti myyntimaa on irtaimeen tavaraan kohdistuvassa työsuorituksessa omai-

suuden sijaintipaikka. Mikäli suorituspaikka on eri kuin myyjän kotipaikka, on myyjän re-

kisteröidyttävä arvonlisäverolliseksi ja tilitettävä myynnin arvonlisävero myyntimaassa.

Ostaja joko vähentää arvonlisäveron (mikäli valtio 2 ja valtio 3 on sama) tai hakee arvon-

lisäveron ulkomaalaispalautuksena.

1.1.2010 alkaen myyntimaa määräytyy ostajan kiinteän toimipaikan tai kotipaikan mu-

kaan. Mikäli valtio 1 ja 2 on sama, lisää myyjä laskulle arvonlisäveron ja ostaja vähentää

sen. Mikäli ostaja ja myyjä ovat eri maissa, tulee käytettäväksi käännetty arvonlisäverovel-

vollisuus, jolloin ostajalle tulee arvonlisäverovelvollisuus sekä vähennysoikeus.

Esimerkki
Yritys A GmbH käy Ruotsissa tekemässä asennustyön yritys B Oy:n omistamaan irtaimeen omaisuuteen. A
GmbH lähettää B Oy:lle laskun, jonka veroton summa 1 000,00 euroa.
31.12.2009 asti
Yritys A GmbH rekisteröityy arvonlisäverovelvolliseksi Ruotsissa ja suorittaa Ruotsin arvonlisäverokannan
mukaisen arvonlisäveron Ruotsiin. A GmbH lisää laskun loppusummaan Ruotsin arvonlisäveron, jonka B Oy
hakee takaisin ulkomaalaispalautuksena Ruotsista.
1.1.2010 alkaen
Yritys A GmbH merkitsee laskulle oman ja ostajan arvonlisäverotunnisteen sekä merkinnän käänteisestä ve-
rovelvollisuudesta. Lasku lähetetään verottomana, 1 000,00 euroa. B Oy kirjaa laskulta arvonlisäverovero-
velkaa 22 %, ja koska palvelu on arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoinen, se kirjaa myös arvonlisäve-
rosaamista 22 %.
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2.12 Välityspalvelut

31.12.2009 asti myyntimaa on välityspalveluissa määräytynyt tavaran myyjän kotipaikan

mukaan. Mikäli tavara on myyty muussa maassa kuin välityspalvelun myyjän sijaintimaas-

sa, on myyjän rekisteröidyttävä arvonlisäverolliseksi ja tilitettävä myynnin arvonlisävero

myyntimaassa. Ostaja joko vähentää arvonlisäveron (mikäli valtio 2 ja valtio 3 on sama) tai

hakee arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksena.

1.1.2010 alkaen myyntimaa määräytyy ostajan kiinteän toimipaikan tai kotipaikan mu-

kaan. Mikäli valtio 1 ja 2 on sama, lisää myyjä laskulle arvonlisäveron, ja ostaja vähentää

sen. Mikäli ostaja ja myyjä ovat eri maissa, tulee käytettäväksi käännetty arvonlisäverovel-

vollisuus, jolloin ostajalle tulee alv-velvollisuus sekä vähennysoikeus.

Esimerkki
Yritys A GmbH välittää B Oy:lle ruotsalaisen toimittaja C AB:n tuotteen. A GmbH lähettää B Oy:lle laskun,
jonka veroton summa 1 000,00 euroa.
31.12.2009 asti
Yritys A GmbH rekisteröityy arvonlisäverovelvolliseksi Ruotsissa ja suorittaa Ruotsin arvonlisäverokannan
mukaisen arvonlisäveron Ruotsiin. A GmbH lisää laskun loppusummaan Ruotsin arvonlisäveron, jonka B Oy
hakee takaisin ulkomaalaispalautuksena Ruotsista.
1.1.2010 alkaen
Yritys A GmbH merkitsee laskulle oman ja ostajan arvonlisäverotunnisteen sekä merkinnän käänteisestä ve-
rovelvollisuudesta. Lasku lähetetään verottomana, 1 000,00 euroa. B Oy kirjaa laskulta arvonlisäverovero-
velkaa 22 %, ja koska palvelu on arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoinen, se kirjaa myös arvonlisäve-
rosaamista 22 %.
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2.13 Tavaran kuljetuspalvelut

31.12.2009 asti myyntimaa on tavaran kuljetuspalveluissa ollut tavarakuljetuksen lähtö-

maa. Ostajalla on ollut mahdollisuus siirtää myyntimaa käyttämällä toisessa EU:n jäsenval-

tiossa myönnettyä alv-tunnusta. Tällöin on voitu soveltaa käännettyä verovelvollisuutta ja

ostaja on suorittanut veron myyjän sijaan. Mikäli tavarakuljetus on myyty Suomeen rekis-

teröityneelle verovelvolliselle ja se on lähtenyt toisesta jäsenvaltiosta, on myyjän pitänyt

rekisteröityä alv-velvolliseksi tavarakuljetuksen lähtömaassa.

1.1.2010 alkaen myyntimaa on siinä jäsenvaltiossa, jossa sijaitsevaan ostajan kiinteään

toimipaikkaan palvelu luovutetaan. Myyjällä ei ole enää alv-rekisteröintivelvollisuutta ta-

varakuljetuksen lähtömaassa, kun ostaja on Suomessa rekisteröitynyt verovelvollinen.

Myyjä suorittaa veron Suomeen ja ostajalla on vähennysoikeus.

Esimerkki
Yritys A Oy kuljettaa tavaroita Ruotsista Suomeen yritys B Oy:lle, joka on rekisteröitynyt arvonlisävero-
velvolliseksi Suomessa. A Oy lähettää B Oy:lle laskun, jonka veroton summa 1 000,00 euroa.
31.12.2009 asti
Yritys A Oy rekisteröityy arvonlisäverovelvolliseksi Ruotsissa ja suorittaa Ruotsin arvonlisäverokannan
mukaisen arvonlisäveron Ruotsiin. A Oy lisää laskun loppusummaan Ruotsin arvonlisäveron, jonka B Oy
hakee takaisin ulkomaalaispalautuksena Ruotsista.
1.1.2010 alkaen
Yritys A Oy lisää laskun loppusummaan Suomen arvonlisäverokannan mukaisen arvonlisäveron, joka B
Oy:llä on oikeus vähentää. A Oy ei joudu rekisteröimään arvonlisäverovelvolliseksi Ruotsissa, eikä B Oy:n
tarvitse hakea ulkomaalaispalautusta.
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2.14 Yhteenveto

Edellä on kuvattu palvelutyypeittäin myyntimaa määräytyminen sekä vanhan että uuden

säännöstöön mukaan. Alla olevassa taulukossa on vedetty yhteen myyntimaan määräyty-

minen joko pääsäännön tai poikkeuksen mukaan kussakin tilanteessa uuden direktiivin

2008/08/EY mukaan, 1.1.2010 alkaen.
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