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The subject of this thesis is the international trade value added tax (VAT) and customs clear-
ance policies in the field of forwarding and freighting. This study is based on a difficulty that 
was discovered by the case-company concerning the VAT practice while invoicing. The pur-
pose of this thesis has been to study the value added tax and customs clearance policies of 
different kind of services provided in forwarding and freighting and how they affect in compa-
nies’ invoicing procedure. 
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changed in the country. When joining European union Finland committed to follow the Europe-
an Union customs law, which is based on customs codex. Trading within European union is 
called internal trading and trading with the third world countries is external trading. 
 
In the theory part of this the commissioner of the thesis and the industry where it operates are 
introduced. There is also explanation about forwarders’ assignments and liabilities. After that 
there is a description of VAT and its common principles, application and reporting. Next VAT 
policies of domestic and internal trading are discussed and VAT policies and customs clear-
ance in case of external trading is presented. In the end of the theory part there will be listed 
the demands of the VAT law on companies’ invoicing and the results of this theses from the 
commissioners’ point of view. 
 
This thesis has been done as a case-study from the commissioner’s point of view. The method 
used for this study was qualitative, where the objective is to describe, understand and to inter-
pret the phenomenon studied in its real environment. The material for this study consists of 
different kinds of documentation and observation, and the material has been collected all the 
way through the study. The study material has been analyzed by using content analysis.  
 
The study material is based on laws and acts and also on the directives of the industry, so the 
results of the study are reliable. Only the small ambiguity of the VAT law may happen with in-
voicing of more complex service performances, but in those cases the safest way for the com-
panies is to invoice with VAT included.  
 
This thesis can be used especially by the forwarding and freighting industry while invoicing 
their services provided. The VAT practice has been clarified by custom of trade, and the VAT 
laws’ requirements concerning invoicing have also been described. 
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1 JOHDANTO 

Huolinta- ja rahtausalalla toimivien yritysten työntekijöiden on hallittava suuri 

määrä erilaisia kansainväliseen kaupankäyntiin liittyviä lakeja ja säädöksiä. 

Työntekijän tulee sekä osata ne että soveltaa niitä käytännössä. Tämä tuo 

haasteellisuutta päivittäiseen työntekoon, sillä kansainvälisen kaupan asiakir-

joihin päässyt virheellinen tieto pysäyttää tavarankuljetuksen yhteisön rajalle.  

Lisäksi työntekijöiden tulee hallita arvonlisäverokäytäntö laskuttaessaan asi-

akkaita suoritetusta palvelumyynnistä. Kansainvälisessä palvelukaupassa tul-

laus- ja arvonlisäverokäytännöt liittyvät toisiinsa tiiviisti, ja varsinkin tullauskäy-

täntö sanelee pitkälti sen, millä arvonlisäverokannalla palvelusuorite laskute-

taan. 

Tässä opinnäytetyössä tutkin sekä tullaus- että arvonlisäverokäytäntöä huolin-

ta- ja rahtausalalla työnantajayritykseni Easmar Logistics Oy:n näkökulmasta. 

 

1.1 Tutkimuksen taustat ja tutkimusongelma 

Easmar Logistics Oy:n palvelusuoritteiden laskutuskäytäntö on jo pitkään ollut 

sellainen, että jokainen huolitsija laskuttaa omille asiakkailleen suoritetut huo-

linta- ja rahtauspalvelut. Yrityksessä on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut 

äitiyslomista johtuneita henkilöstömuutoksia, mikä on aiheuttanut töiden uu-

delleen järjestelyjä ja sijaisten palkkaamisia. Tämä on aiheuttanut sen, että 

laskutettaessa ei ole aina ymmärretty suoritetun palvelun luonnetta, arvon-

lisäverokäytäntöä ja sitä, miten se tulee laskuttaa. Tästä on seurannut virheel-

lisiä laskumerkintöjä, joita on jouduttu jälkikäteen korjaamaan. Tämä ongelma 

on tiedostettu yrityksessä, ja sen selvittäminen on perustana tälle opinnäyte-

työlle. 

Arvonlisävero on kulutusvero, joka tarvittaessa lisätään palvelun myyntihin-

taan. Laskutettu vero tilitetään edelleen valtiolle kausiveroilmoituksen mukai-

sesti. (Niskakangas 2014, 128.) Jos palvelun myyntiin ei kuulu lisätä arvon-

lisäveroa, on erittäin tärkeää, että myyntilaskuista löytyvät arvonlisäverotto-

muuden peruste tai perusteet (Kallio, Nielsen, Ojala & Sääskilahti 2014, 376). 

Arvonlisäverosta on tarkat lait ja säädökset, ja on tärkeää, että yrityksen las-

kutuskäytäntö noudattaa kyseisiä lakeja ja säädöksiä.  
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Tutkimusongelmana on ymmärtää, miten arvonlisäkäytäntö vaihtelee eri pal-

velusuoritteita laskuttaessa. Tämä ongelma tulee ratkaista, sillä tällä hetkellä 

yrityksessä kuluu liikaa resursseja ja aikaa virheiden korjaamiseen. Usein kor-

jaukset tehdään ylitöinä, koska niitä ei ehditä normaalina työaikana tekemään. 

Arvonlisäverokäytännön selkeyttämisellä yritys tulee säästämään sekä aikaa 

että rahaa, kun laskutus saadaan kerralla oikein.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja rajaus 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää kansainvälisen palvelukaupan myyn-

nin arvonlisävero- ja tullauskäytäntöjä työnantajayritykseni silmin. Käyn opin-

näytetyössäni läpi erilaisia huolinta- ja rahtausalan palvelusuoritteita ja selvi-

tän niiden oikeellisen tullaus- ja arvonlisäverokäytännön. Opinnäytetyöni tar-

koituksena on, että sekä työnantajayritykseni työntekijät että muut huolinta- ja 

rahtausalalla työskentelevät voivat tarvittaessa käyttää hyväksi opinnäytetyö-

täni omassa työssään, jolloin laskutuskäytäntö ja laskutuksen oikeellisuus ar-

vonlisäveron kannalta selkeytyy.  

Kansainvälisen palvelukaupan tullaus- ja arvonlisäverokäytäntö on hyvin laaja 

käsite, ja koko aiheen käsittely ja selvittäminen olisi liian suuritöinen opinnäy-

tetyöksi. Tämän takia olen päätynyt rajaamaan aiheeni koskemaan huolinta- 

ja rahtausalaa ja teen opinnäytetyöni case-tutkimuksena työnantajayritykselle. 

Arvonlisäverokäytännön lisäksi selvitän tässä tutkimuksessa miten huolinta- ja 

rahtausalan yrityksen tulee toimia tehdessään kansainvälistä palvelukauppaa. 

Jotta tutkimus ei laajenisi liikaa, olen suosiolla jättänyt pois tullin sähköisten 

ilmoitusmenettelyjen kuvaukset, sillä ne ovat mielestäni oma aiheensa koko-

naan.  

Tutkimukseni kiteytyy kysymykseen, miten arvonlisäveroa laskutetaan kan-

sainvälisessä palvelukaupassa huolinta- ja rahtausalalla. Tämän selvittääkse-

ni minun on ymmärrettävä erilaisten kansainvälisten palvelukauppatapojen tul-

laus- ja arvonlisäverokäytännöt, sillä ne ovat perustana oikeelliselle laskutuk-

selle. Ne selvittääkseni olen määritellyt opinnäytetyössäni tutkimuskysymyk-

selle apukysymyksen, joka on, miten tullaustapa vaikuttaa arvonlisäverokäy-

täntöön. 
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1.3 Tutkimuksen rakenne 

Opinnäytetyöni ensimmäisessä luvussa selvitän tutkimuksen taustat ja tutki-

musongelman, määrittelen tutkimuksen tavoitteen ja tarkoituksen sekä kerron, 

miten tutkimus on rajattu ja millainen on sen rakenne. Toisessa luvussa esitte-

len opinnäytetyön toimeksiantajan ja kuvaan toimialan, jolla toimeksiantaja 

toimii. Lisäksi toisessa luvussa olen myös selvittänyt huolitsijan toimenkuvaa 

ja työtehtäviä sekä vastuita jokapäiväisessä työssään. 

Tietoperusta koostuu luvuista 3-6, joissa käsittelen kansainvälisen kaupan tul-

laus- ja arvonlisäverokäytäntöä sekä laskutusta. Kolmannessa luvussa selvi-

tän arvonlisäveroa ja sen raportointia. Lisäksi kerron arvonlisäveron yleisistä 

periaatteista ja yleisestä soveltamisalasta sekä siitä, miten arvonlisäveroa tu-

lee raportoida. Neljännessä luvussa selvitän sisäkaupan arvonlisäverokäytän-

töä. Sisäkauppa on jaettu kahteen osaan: kotimaan myyntiin ja palvelumyyn-

tiin Euroopan unionissa, ja niiden määritelmät löytyvät tästä luvusta. Neljän-

nessä luvussa kerron myös sisäkaupan tullilainsäädännöstä sekä EU:n tullilii-

tosta ja sen valvonnasta. Viidennessä luvussa selvitän ulkokaupan tullaus- ja 

arvonlisäverokäytäntöä. Ulkokauppa on jaettu vienti- ja tuontikauppaan, ja 

tässä luvussa määrittelen niiden eri variaatioita, joita huolinta- ja rahtausalalla 

hoidetaan. Kuudennessa luvussa selvitän arvonlisäveroa laskutuksen näkö-

kulmasta. Lisäksi määrittelen laskun käsitteen ja kerron laskua koskevat vaa-

timukset sekä yleiset laskumerkinnät arvonlisäverolain kannalta. 

Seitsemännessä luvussa kerron opinnäytetyössä käytetystä tutkimusmene-

telmästä sekä selvitän, miten tutkimus on toteutettu. Kerron myös, miten tut-

kimusaineisto on hankittu ja mitä keräysmenetelmiä on käytetty. Lisäksi selvi-

tän, miten olen tutkimusaineiston analysoinut. 

Kahdeksannessa luvussa kerron tutkimuksen tulokset työnantajayritykseni 

näkökohdasta. Selvitän siinä, mitkä kansainvälisen palvelukaupan suoritteista 

laskutetaan arvonlisäverollisina ja mitkä arvonlisäverottomina. Selvitän myös, 

mitkä ovat arvonlisäverottomien palvelusuoritteiden asiaankuuluvat laskumer-

kinnät, joilla verottomuus on perusteltu. Yhdeksännessä luvussa kerron omat 

johtopäätökseni opinnäytetyöprosessista sekä jatkotutkimusehdotukset ja 

mahdolliset kehittämistarpeet case-yrityksessä. Lisäksi arvioin omaa oppimis-

tani opinnäytetyöprosessin aikana. 
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2 TOIMEKSIANTAJA JA TOIMIALA 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on työnantajayritykseni Easmar Logistics 

Oy. Olen työskennellyt yrityksen palveluksessa maaliskuusta 2009 lähtien ta-

loushallinnosta vastaavana. Työnkuvaani kuuluvat erilaiset taloushallinnon 

tehtävät aina päivittäisen rahaliikenteen hoidosta tilinpäätöksen tekoon. Olen 

työssäni oppinut havainnoimaan mahdollisia ongelmia ja etsimään niille rat-

kaisuja.  

 

2.1 Easmar Logistics Oy 

Easmar Logistics Oy on vuonna1993 perustettu logistiikka-alan yritys, jonka 

päätoimialana on huolinta ja rahtaus. Yritys tarjoaa mm. huolinta-, lastinkäsit-

tely-, kuljetus- ja varastointipalveluita sekä rautatievaunujen vaihtotöitä. Yritys 

on erikoistunut rautatiekuljetuksiin ja vaativiin projektilastauksiin ja tarjoaa rää-

tälöityjä ratkaisuja kuljetuksiin kaikkialle maailmassa. Yritys hoitaa tarvittaessa 

koko logistiikkaprosessin tuotannontekijältä tavaran vastaanottajalle. Tämän 

mahdollistaa n. 40 yrityksen työllistämää henkilöä, joiden ammattitaitoa ylläpi-

detään säännöllisillä koulutuksilla ja kursseilla. (Easmar Logistics Oy 2015.) 

Easmar Logistics Oy:llä on kaksi eri toimipistettä Kouvolan logistiikka-alueella. 

Siellä sijaitsevat n. 14 000 m²:n tullivarastot, joissa käsitellään mm. paperi- ja 

kemianteollisuuden tuotteita. Niiden lisäksi yrityksellä on noin 3 hehtaarin 

kenttäalue ja erillinen terminaalihalli, jossa tehdään erilaisia junanvaunujen 

projektilastauksia. Molemmissa toimipisteissä on yksityinen ratapiha sisä- ja 

seisontaraiteineen. Vuoden 2013 lopulla Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 

myönsi Easmar Logistics Oy:lle turvallisuustodistuksen, jolla yritys voi tehdä 

junaliikenteeseen kuuluvia vaihtotöitä eli harjoittaa aseman ja terminaalien vä-

listä liikennettä valtion rataverkolla. Easmar Logistics Oy:llä on kaksi omaa ve-

turia tähän tarkoitukseen. (Easmar Logistics Oy 2015.) 

Easmar Logistics Oy:n päämarkkina-alueet ovat Suomen lisäksi Venäjä ja 

IVY-maat. Yritys tarjoaa palveluita sekä teollisuuden suuryrityksille että yksi-

tyisille asiakkaille. Yksityiset asiakkaat ovat kuitenkin niin pieni osa yrityksen 
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liikevaihdosta, että tässä tutkimuksessa on keskitytty yritysten välisen kau-

pankäynnin tullaus- ja arvonlisäverokäytäntöön. 

 

2.2 Toimialakuvaus 

Huolinta- ja rahtaus on toimiala, johon liittyy monia logistiikka-alaan kuuluvia 

tehtäviä. Näitä ovat mm. vienti- ja tuontikuljetusten järjestäminen ja toteutta-

minen joko rautateitse, maanteitse, ilmateitse tai meriteitse. Mahdollista on 

myös kuljetusketjujen rakentaminen käyttäen eri liikennemuotoja, mutta se on 

haasteellista niiden aikataulujen yhteensovittamisen vuoksi. (Tilastokeskus 

2015.) 

Toimialaan kuuluvat myös erilaiset tavaroiden noutojen ja jakeluiden sekä las-

tausten, purkujen ja siirtokuormausten järjestäminen. Myös muu lastinkäsitte-

ly, kuten tilapäinen tavaroiden suojapakkaaminen kuljetuksen ajaksi, tuottei-

den näytteenotot ja tavaroiden punnitus sekä varastointi kuuluvat toimialan 

tehtäviin. (Tilastokeskus 2015.) 

Toimialalle kuuluvat myös erilaiset lisä- ja neuvontapalvelut, kuten tullaukseen 

ja verotukseen liittyvät palvelut, kuljetettavaan tavaraan liittyvien vakuutusten 

merkitseminen, virallisten ilmoitusten tekeminen ja tarvittavien asiakirjojen laa-

timinen, kerääminen tai maksaminen (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell & Santala  

2011, 122). 

Tällä hetkellä Suomessa kilpailu huolinta- ja rahtausalalla on kovaa, ja yrityk-

sen on erotuttava muista kilpailijoista menestyäkseen. Yritykseltä vaaditaan 

laaja-alaista osaamista, mutta samaan aikaan on tarvetta myös tietyille erityis-

taitoa vaativille projektiluontoisten tehtävien suorittajille. Näiden yhteensovit-

taminen on haasteellista ja vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Osaava huolitsija 

on tärkeä resurssi ja kilpailuetu yritykselle. 
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2.3 Huolitsijan tehtävät  

Suomessa, kuten suurimmassa osassa maailmaa, ei ole lainsäädännöllisesti 

määritelty huolitsijan velvollisuuksia ja toimialaa. Tästä syystä alalle on tarvittu 

yhteiset pelisäännöt, ja näin syntyivät Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset 

määräykset (PSYM). Ne määrittelevät paitsi huolitsijan, niin toimeksiantajan 

tehtävät ja vastuut sekä sen, miten erimielisyydet ratkaistaan ja kulut korva-

taan. (Hörkkö, Koskinen, Laitinen, Mattsson, Ollikainen, Reinikainen & We-

dermann 2010, 26.) 

Suurin osa vientiyrityksistä ja lähes kaikki tuontiyritykset käyttävät apunaan 

huolitsijoita, joilla on hyvin tärkeä osa kansainvälisessä kaupankäynnissä. 

Huolitsijan perustehtävänä on toimia tavaran lähettäjän ja sen toimittamiseen 

tarvittavan kuljetusmuodon välillisenä edustajana. (Reuvid & Sherlock 2013, 

195.) 

Huolitsijan tehtäviin voi Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten 

mukaan (Suomen Huolintaliikkeiden Liitto 2015) kuulua seuraavat asiat: 

 tavaran kuljetus 

 tavaran varastointi 

 muut tavarankuljetukseen tai varastointiin liittyvät lisäarvopalvelut, kuten 

o tavaran tullaus toimeksiantajan puolesta 

o toimeksiantajan avustaminen virallisten velvollisuuksien täyttämi-

sessä 

o tavaran käsittely ja merkintä 

o vakuutuksien merkitseminen 

o vienti- ja tuontiasiakirjojen laadinta 

o avustaminen perimistoimenpiteissä 

o neuvonta tavarankuljetus- ja jakelutoimenpiteissä 

o erilaisten tilastointien tekeminen 

o arvonlisäverotuksen asiamiesedustus 

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 1 on tarkemmin eritelty huolitsijan toi-

menkuvaan kuuluvat roolit ja tehtävät. 
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Kuva 1. Huolitsija on kansainvälisten virtojen aivo (Relander 2011, 123). 
 
 

Huolitsija toimii toimeksiantajan edustajana toimeksiantoa hoidettaessa. Toi-

meksiannon perustana on huolintasopimus, ja sopimuksen synnyttyä huolitsi-

jan tärkein velvollisuus on toimia huolintasopimuksessa määritetyllä tavalla. 

Huolitsijan muita velvollisuuksia toimimisvelvollisuuden lisäksi ovat mm. tar-

kastusvelvollisuus, toimintaohjeiden noudattamisvelvollisuus, lojaliteettivelvol-

lisuus sekä tilitysvelvollisuus. (Hörkko ym. 2010, 26.)  

 
 

Huolitsijan roolit  ja 

tehtävät

Informaatiovirta RahavirtaMateriaalivirta

Jakelu ja 
noutokuljetukset

Kansainväliset 
kuljetukset

Konsolidointi

Laadun-
valvonta

Lajittelu

Paluulogistiikka

Pakkaus-
toiminta

Projekti-
kokonaisuudet

Terminaali-
toiminta

Varastointi

Edustus

Neuvonta ja 
konsultointi

Kolmannen 
maan liikenne

Passitus

Sähköinen 
liikenne

Tuotetilaukset

Tilastointi ja 
raportointi

Toimitus-
valvonta

Tuonti- ja 
vientitullaus

Vakuutukset

Maksuvalvonta

Tullimaksut

Tulliperuutukset

Vakuutusmaksut

Verojen maksut
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Huolitsijan työnkuva on muuttunut paljon viime vuosikymmenien aikana. Do-

kumentointi ja tiedonsiirto ovat muuttuneet pääosin sähköiseen muotoon ja se 

on asettanut paineita huolintayrityksille ja huolitsijoille joko kehittyä suurem-

maksi ja paremmaksi tai lopettaa toiminta. Nykyinen informaation aikakausi ja 

jatkuva kehitys vaativat huolitsijaa myös laajentamaan erikoisosaamistaan 

selviytyäkseen kovan kilpailun maailmassa. (Reuvid & Sherlock 2013, 196.) 

 

3 ARVONLISÄVERO JA RAPORTOINTI 

Arvonlisävero on yleinen kulutusvero, jonka myyjä lisää myymänsä palvelun 

tai tavaran myyntihintaan. Arvonlisävero on tarkoitettu maksettavaksi jokai-

sessa vaihdannan vaiheessa. Palvelun tai tavaran myyjä perii veron ja tilittää 

sen valtiolle. Näin laajan verollisuuden vastapainoksi on säädetty ostovähen-

nysoikeus, mikä tarkoittaa yritysten välisessä kaupassa sitä, että ostaja saa 

vähentää ostamansa palvelun tai tavaran arvonlisäveron oman liiketoiminnan 

myynnistä aiheutuneesta arvonlisäverovelastaan. Tämä ehkäisee veron ker-

taantumisen toimitusketjussa riippumatta siitä, kuinka monta porrasta kysei-

nen toimitusketju sisältää. Tämän takia arvonlisäveroa kutsutaan välilliseksi 

veroksi. (Sirpoma & Tannila 2014, 19.) 

Arvonlisävero on tarkoitettu tavaroiden ja palveluiden kuluttajien maksettavak-

si. Tämä tarkoittaa, että arvonlisäverovelvollinen myyjä lisää suoritteensa 

myyntihintaan arvonlisäveron, jonka sitten tilittää valtiolle. Suoritteen kulutta-

jan tehtäväksi jää maksaa koko lasku arvonlisäveroineen. (Niskakangas 2014, 

127–128.) 

Pääsääntöisesti jokainen yritys, joka harjoittaa tavaroiden tai palveluiden 

myyntiä Suomessa on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen. Verovelvol-

liseksi ilmoittaudutaan yrityksen perustamisilmoituksella, joka toimitetaan Ve-

rohallinnolle. (Joki-Korpela, Jokinen, Klemola, Kontu & Takalo 2012, 14.) 

Tässä luvussa selvitän arvonlisäverotuksen yleisiä periaatteita ja sovelta-

misalaa sekä raportointia, koska niiden ymmärtäminen on hyvin tärkeä perus-

ta arvonlisän oikeelliselle laskuttamiselle.  
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3.1 Arvonlisäveron yleiset periaatteet 

Arvonlisäverotuksessa noudattamisessa on useita periaatteita. Yksi niistä on 

veron laskemisessa käytetty vero verosta -periaate, jossa vero lasketaan tava-

ran tai palvelun bruttohinnan sijaan sen verottomasta myyntihinnasta. Tavaran 

ja palvelun myyntiverosta vähennetään siitä aiheutuneiden hankintojen vero ja 

erotus tilitetään valtioille kuukausittain. (Sirpoma & Tannila 2014, 21.) 

Toinen periaate, jota arvonlisäverotuksessa käytetään, on liityntäperiaate. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pääsuoritteeseen liittyvästä suoritteesta 

maksetaan vero samoilla säännöillä kuin pääsuoritteesta. Tällaiset hinnanlisät 

voivat olla esimerkiksi pakkauskuluja, kuljetuskuluja tai käsittelykuluja. Ne tu-

lee laskuttaa samalla arvonlisäverokannalla kuin itse ostettu tuote. (Joki-

Korpela ym. 2012, 241.) 

Kolmas periaate on ns. neutraalisuusperiaate, mikä tarkoittaa, että arvon-

lisäverojärjestelmä ei saa vääristää taloudellista päätöksentekoa keinoilla, 

mitkä johtaisivat kansantalouden voimavarojen tarkoituksettomaan kohdentu-

miseen ja tehokkuustappioihin. Arvonlisäveron pitää kohdistua samanlaisesti 

kaikkiin suoritteisiin. Kun verotuksen taso on yhtenäinen, vältytään vaikutta-

masta arvonlisäveron kautta sekä kuluttajien valintoihin että yritysten tuotanto- 

ja jakelumenetelmiin. (Juanto & Saukko 2014, 12.) 

Vero määritellään verokannan mukaan. Suomessa yleinen arvonlisäveron ve-

rokanta on tällä hetkellä 24 %. Lisäksi on käytössä kaksi alennettua verokan-

taa, jotka ovat 14 % ja 10 % sekä nollaverokanta. Kaikille verokannoille yhteis-

tä on se, että myyjä saa vähentää liiketoimintaansa varten tekemänsä hankin-

tojen arvonlisäverot myynnin veroista. Nollaverokannan myynnissä tämä tar-

koittaa sitä, että yrittäjä saa ostoihinsa sisältyvän ja maksetun arvonlisäveron 

takaisin. (Juanto & Saukko 2014, 181–182.) 

 

3.2 Arvonlisäveron yleinen soveltamisala  

Arvonlisäverolain (30.12.1993/1501) 1. § sisältää säännökset, jotka koskevat 

lain yleistä ja aineellista soveltamisalaa. Siinä säädetään, että arvonlisäveroa 

tulee suorittaa valtiolle 
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1) Suomessa tapahtuvasta liiketoiminnan muodossa suoritetusta tavaran ja 

palvelun myynnistä 

2) Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista 

3) Suomessa tapahtuvasta AVL:n 26. a §:ssä tarkoitetusta tavaran yhteisö-

hankinnasta 

4) Suomessa tapahtuvasta AVL:n 72. l §:ssä tarkoitetusta tavaran siirrosta 

varastointimenettelystä.  

 

Tavaran, palvelun ja myynnin käsitteet määritellään arvonlisäverolain 3. lu-

vussa ja poikkeukset myynnin verollisuudesta on lueteltu lain 4. luvussa. Ar-

vonlisäverolakia tulee soveltaa alueperiaatteen mukaisesti sellaisiin palvelui-

den ja tavaroiden myyntiin, jotka tapahtuvat Suomessa. Määränpäämaa-

periaatteen mukaisesti vero tulee kohdistaa niihin palveluihin ja tavaroihin, jot-

ka kulutetaan Suomessa. Kun taas sen, milloin palvelun tai tavaran myynnin 

katsotaan tapahtuneen Suomessa, määrittelevät myyntimaasäännökset (Ar-

vonlisäverolaki). (Juanto & Saukko 2014, 18.) 

Tavarat määritellään arvonlisäverossa aineellisiksi esineiksi. Tähän kategori-

aan kuuluvat irtaimet esineet, kiinteistöt sekä energiahyödykkeet, kuten säh-

kö, kaasu, lämpö ja kylmyys. Palveluilla tarkoitetaan kaikkea muuta, mitä 

myydään liiketoiminnallisesti. Jos myytävä suorite ei ole tavara, niin se on pal-

velu. (Niskakangas 2014, 130–131.) 

 

3.3 Arvonlisäveron raportointi 

Verotili on verottajan tarjoama palvelu, jonka avulla yritykset ilmoittavat ja 

maksavat oma-aloitteiset veronsa, mukaan lukien arvonlisäveron ja työnanta-

jasuoritukset. Verotilimenettely on otettu käyttöön 1.10.2010, ja sen tavoittee-

na on ollut yksinkertaistaa ja helpottaa verojen ilmoittamista ja maksamista. 

(Sirpoma & Tannila 2014, 33.) 

Kaikkien verotilijärjestelmään sisältyvien oma-aloitteisten verojen tiedot ilmoi-

tetaan kausiveroilmoituksella ja verot maksetaan yhtenä eränä. Arvonlisävero 

tulee raportoida ja maksaa viimeistään kohdekuukautta seuraavan toisen kuu-

kauden 12. päivänä, jos ilmoitus tehdään sähköisesti. Jos ilmoitus lähetetään 
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paperiversiona postitse, tulee sen olla perillä Verohallinnossa viimeistään sa-

man kuun 7. päivänä, mutta maksun eräpäivä on edelleen 12. päivä. (Joki-

Korpela ym. 2012, 284.) 

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella ilmoitetaan verottajalle tavara- ja/tai 

palvelumyynnistä toiseen EU-maahan. Ilmoitus tulee antaa silloin, kun ostaja 

on verovelvollinen käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Yhteenvetoilmoi-

tus annetaan kuukausittain sähköisesti kohdekuukautta seuraavan kuukauden 

20. päivään mennessä. Yhteenvetoilmoitusta ei tarvitse antaa niiltä kuukausil-

ta, jolloin yhteisömyyntiä ei ole tapahtunut, tai jos palvelun myynti on verotonta 

sen EU-maan lakien mukaan, jossa ostajan hankinta on tapahtunut. Yhteen-

vetoilmoituksessa ilmoitetaan laskutetun asiakkaan VAT-tunnus ja sijaintimaa 

sekä myydyn suoritteen laatu (tavara- vai palvelumyynti) ja laskutettu summa. 

(Kallio ym. 2014, 803–804.) 

Lisäksi tullille tulee tehdä yhteisön alueella tehdystä sisäkaupasta Intrastat-

ilmoitus, joka perustuu EU:n asetuksiin ja sitoo kaikkia jäsenmaita. Ilmoitus on 

pakollinen kaikille arvonlisäverovelvollisille yrityksille ja yhteisöille, joiden vienti 

tai tuonti sisäkaupassa ylittää vuosittain 500 000 euroa. (Tulli 2015a.) 

 

4 ARVONLISÄVEROKÄYTÄNTÖ SISÄKAUPASSA  

Sisäkaupalla tarkoitetaan Euroopan unionin alueella sijaitsevien osapuolten 

välillä tapahtuvaa kaupankäyntiä ilman tullimuodollisuuksia. Sisäkauppa jae-

taan Suomessa kahteen eri osaan: Suomen rajojen sisällä ja yhteisön alueella 

tapahtuviin myynteihin. (Ritvanen ym. 2011, 130.) 

Euroopan unionissa on käytössä arvonlisäverojärjestelmä, jota kaikkien jä-

senmaiden on käytettävä. Kun Suomi liittyi EU:n jäseneksi, Suomen arvon-

lisäverolainsäädäntö muutettiin vastaamaan EU:ssa sovellettavaa arvon-

lisäverojärjestelmää. (Sirpoma & Tannila 2014, 20.) 

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) perustuu artiklaan, jonka mukaan EU:n 

neuvosto antaa säännökset liikevaihtoverojen, valmisteverojen ja muiden välil-

listen verojen lainsäädännön yhdenmukaistamisesta. Yhdenmukaistaminen 

tehdään siltä osin kuin se on tarpeen, jotta EU:n sisämarkkinat toteutuisivat ja 

toiminta varmistuu ilman, että kilpailu vääristyy. Tämä edellyttää jäsenvaltioi-
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den soveltavan liikevaihtoverolainsäädäntöä, joka ei vääristä kilpailua eikä 

vaikeuta tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta. Siksi on ollut tarpeellis-

ta yhdenmukaistaa EU:n jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädäntöä arvon-

lisäverojärjestelmän avulla, jolloin on saatu poistettua kilpailua vääristäviä teki-

jöitä. (Hokkanen, Johansson, Joki-Korpela, Jokinen, Kallio, Laitinen, Pokki-

nen, Salomaa & Virtanen 2013, 14–15.) 

Suomen kansallinen arvonlisäverolaki tulee olla direktiivin mukainen niiltä 

osin, missä direktiivin säännökset ovat suoraan velvoittavia. Direktiiviin on kui-

tenkin jätetty harkintavaltaa ja jäsenmaat saavat päättää miten jotkut asiat ha-

lutaan säätää. Ainoana vaatimuksena on, että lopputulos ei ole ristiriidassa 

EU:n arvonlisäverodirektiivin kanssa. Tämän perusteella Suomessa käytettä-

vä ensisijainen oikeuslähde on Suomen kansallinen arvonlisäverolaki. (Sirpo-

ma & Tannila 2014, 21.)  

 

4.1 Palveluiden myyntimaasäännökset 

Palveluiden myyntimaasäännökset määrittävät, millä maalla on oikeus periä 

arvonlisävero myydystä palvelusuoritteesta. Näitä verotuspaikkasäännöksiä 

uudistettiin EU-tasolla vuonna 2010. Tämä muutos oli tarpeen, sillä aiemmat 

säännökset olivat vanhanaikaiset ja monimutkaiset ymmärtää. Uudet myynti-

maasäännökset astuivat voimaan suurimmalta osin 1.1.2010, mutta uudistuk-

sia tehtiin asteittain myös vuosien 2011 ja 2013 aikana. (Hyttinen & Klemola 

2014, 142–143.) 

Näiden uudistuksien myötä ovat tulleet omat myyntimaasäännökset sekä yri-

tysten väliselle kaupankäynnille että kuluttajalle tehtävälle myynnille. Tämä 

tarkoittaa sitä, että myyjän vastuulla on selvittää palvelun luonteen lisäksi se, 

kenelle palvelu myydään. Niiden tietojen perusteella selviää myyntimaasään-

nös, jota tulee soveltaa kyseiseen kauppaan. (Hyttinen & Klemola 2014, 142–

143.) Opinnäytetyössäni tätä asiaa tarkastellaan toimeksiantajayritykseni nä-

kökulmasta, joten painopiste on yritysten välisessä palveluiden kaupankäyn-

nissä. 

Arvonlisäverolain 65. §:ssä määritellään seuraavasti: palvelujen myyntimaata 

koskevan pääsäännön mukaiset verovelvolliselle liiketoiminnan harjoittajalle 
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suoritetut palvelut katsotaan myydyksi siinä maassa, jossa suoritteen ostajan 

kotipaikka on. Jos kuitenkin palvelu suoritetaan ostajan muualla olevaan kiin-

teään toimipaikkaan, tulee palvelu verottaa kyseisen toimipaikan sijaintivalti-

ossa. (Sirpoma & Tannila 2014, 296.) 

 

4.2 Tullilainsäädäntö EU:ssa ja Suomessa 

Kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi, Suomi sitoutui noudattamaan 

sen tullilainsäädäntöä. EU:n tullisäädökset ovat neuvoston tai komission an-

tamia asetuksia, joita Suomen jäsenvaltiona on noudatettava muuttumattomi-

na. EU:n tullilainsäädännön perustana on tullikoodeksi, ja sitä ollaan parhail-

laan uusimassa. Uusi tullikoodeksi tulee voimaan 1.5.2016. Tullikoodeksi si-

sältää muun muassa säädökset tavaran alkuperästä, tullausarvon määrittämi-

sestä ja tulliselvitysmuodoista. (Juanto & Saukko 2014, 306–307.) 

Suomen kansallinen tullilainsäädäntö ei voi olla ristiriidassa EU:n tullilainsää-

dännön kanssa. Tulliliitto kuuluu EU:n toimivaltaan, joten ristiriitatilanteessa 

EU:n tullilainsäädäntö syrjäyttää kansallisen tullilainsäädännön. EU:n tullilain-

säädäntö koskee pääsääntöisesti kuitenkin vain varsinaista tullitoimintaa, tullin 

määräytymistä ja kantoa, joiden tarkoituksena on varmistaa kansainvälisen 

kaupankäynnin yhtenäinen tulli- ja kauppapoliittinen kohtelu. (Juanto & Sauk-

ko 2014, 310.) 

Suurin osa toimivaltaa, tullivalvontaa sekä hallintoa ja tullirikoksia koskevia 

säädöksiä ei EU:n tullilainsäädännöstä löydy, joten ne ovat jokaisen jäsen-

maan itsensä säädettävissä (Juanto & Saukko 2014, 310). 

 

4.3 EU:n tulliliitto ja valvonta 

Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on muuttanut huomattavasti ulko-

maankaupankäytäntöjämme verrattuna siihen, mitä se oli ennen EU:n jäse-

nyyttä. Yhteisömyynnit ja -ostot ovat nykyään sisäkauppaa, eikä niistä tehdä 

enää vienti- tai tuontitullauksia. (Hörkkö ym. 2010, 68.) 

Tulliliitto on yhtenäinen kauppa-alue, jossa tavarat ja palvelut liikkuvat vapaas-

ti ilman tullia. Tähän on päästy tullirajojen poistamisella ja rajaverotuksen lo-
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pettamisella, mikä tarkoittaa, että yhdessä jäsenmaassa laillisesti valmistettua 

tuotetta pitää saada markkinoida muissa jäsenmaissa vapaasti. Suomen ul-

komaankaupasta yli 70 % tehdään EU:n jäsenmaiden kanssa, mikä on johta-

nut Suomessa tehtyjen vienti- ja tuontitullausmäärien merkittävään vähenty-

miseen Euroopan unioniin liittymisen myötä. (Logistiikan Maailma 2015.)  

Yhteisöalueella on yhtenäinen tietojenvaihtojärjestelmä VIES (VAT Informati-

on Exchange System), jonka avulla arvonlisäverotuksen valvonta tapahtuu. 

Järjestelmä sisältää tiedot kaikista EU-maiden arvonlisäverovelvollisista liike-

toiminnan harjoittajista. Jotta suoritteen myynti EU:n sisällä jäsenmaasta toi-

seen olisi verotonta, on myyjän pyydettävä ostajalta hänen voimassa oleva 

VAT-tunnuksensa ja laskuun on merkittävä sekä myyjän että ostajan arvon-

lisäveronumerot. Myyjän velvollisuus on tarkistaa VIES-järjestelmästä, että os-

tajan VAT-tunnus on voimassa. (Logistiikan Maailma 2015.) VIES-järjestelmä 

löytyy Euroopan komission sivuilta (Euroopan komissio 2015). 

 

4.4 Kotimaan palvelumyynti 

Arvonlisäverotuksessa palvelumyynnillä tarkoitetaan palvelun suorittamista tai 

muunlaista luovuttamista maksua vastaan (AVL 18 §). Huolinta- ja rah-

tausalan palvelut kuuluvat Suomessa arvonlisäverolliseen toimintaan, joten 

Suomessa verovelvolliseksi rekisteröitynyt yritys on velvollinen laskuttamaan 

kaikki kotimaan myynniksi katsotut palvelusuoritteet arvonlisäverollisina. Seu-

raavassa on selvitys, millaiset ehdot yrityksen asiakkaan tulee täyttää, jotta 

hänelle myyty palvelusuorite katsotaan kotimaan myynniksi. 

 Kotimaan palvelumyyntiä on kaikki Suomessa tuotetut ja Suomeen myydyt 

palvelut. (Vero.fi 2015a). Tämä tarkoittaa, että kaikille niille asiakasyrityksil-

le, jotka ovat rekisteröityneet Suomeen ja joille tehdyt palvelusuoritteet 

kohdistuvat Suomessa pysyviin tavaroihin, laskutetaan myynti arvonlisäve-

rollisena. 

 Kotimaan palvelumyyntiä on palvelusuorite, joka kohdistuu esimerkiksi 

Suomesta johonkin toiseen EU-maahan siirtyvän tavaran välittämisestä, 

mutta josta laskutetaan Suomessa rekisteröitynyttä yritystä (Vero.fi 2015b). 
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Kotimaan myyntiä on myös palvelumyynti toisessa EU-maassa sijaitsevalle 

yritykselle, joka ei ole omassa maassaan rekisteröitynyt verovelvolliseksi 

(Vero.fi 2015c). 

 

4.5 Palvelumyynti Euroopan unionissa 

Palvelumyynti EU:ssa eli toiselta nimeltään yhteisökauppa on palveluiden 

myyntiä arvonlisäverovelvolliselta myyjältä arvonlisäverovelvolliselle ostajalle 

jäsenmaasta toiseen. Yhteisökaupassa palvelusuorite voi tapahtua kokonaan 

Suomessa, mutta siitä laskutetaan toisessa jäsenvaltiossa olevaa verovelvol-

lista yritystä. Tai palvelusuorite kohdistuu toiseen jäsenmaahan ja siitä lasku-

tetaan samassa tai kolmannessa jäsenvaltiossa sijaitsevaa yritystä. (Hyttinen 

& Klemola 2014, 144–151.) 

Yrityksen palvelumyyntiä suorittaessa toiseen EU-maahan käytetään lasku-

tuksessa käänteistä verovelvollisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että ostaja on 

pääsääntöisesti verovelvollinen toisesta EU-maasta ostamastaan suoritteesta, 

ja hänen tulee tilittää suoritteen arvonlisävero omassa jäsenmaassaan. (Juan-

to & Saukko 2014, 21–22.) 

Käänteistä verovelvollisuutta voidaan käyttää vain silloin, jos ostajayritys on 

rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi omassa maassaan. Myyjän tulee tar-

kistaa asia VIES-järjestelmästä ennen laskun tekemistä. Silloin laskutettava 

palvelusuorite myydään arvonlisäverottomana, jonka perusteet löytyvät arvon-

lisäverolain 65. §. (Sirpoma & Tannila 2014, 295–296.) 

Yhteisömyynnistä annetaan verottajalle tieto arvonlisäveron yhteenvetoilmoi-

tuksessa palvelusuoritetta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä (Ve-

ro.fi 2015d). 

 

5 TULLAUS- JA ARVONLISÄVEROKÄYTÄNTÖ ULKOKAUPASSA  

Ulkokauppa eli kolmansien maiden kanssa tehtävä kaupankäynti poikkeaa 

täysin yhteisön alueella tehtävästä kaupankäynnistä. Siinä missä yhteisön 

alueella saa tavarat ja palvelut vapaasti liikkua ilman tullirajoituksia, on kol-

mansien maiden kanssa tehtävässä kaupankäynnissä tullin ja arvonlisävero-
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käytännön kannalta tarkat lait, joita on noudatettava. Tavaran maahantuonti 

Suomeen Euroopan unionin ulkopuolelta on verollista toimintaa, joten tavara 

on tullattava maahan saapuessa. Tulliselvitysaika on 45 päivää, jos tavara on 

saapunut meritse, ja 20 päivää, jos se on saapunut muilla kuljetusvälineillä. 

(Hörkkö ym. 2010, 106–117.)  

Maahantuonnin yhteydessä määräytyvien tullimaksujen ja arvonlisäveron kan-

taa tullilaitos, joka tekee tuotavan tavaran veroista tullauspäätöksen. Tullaus-

päätös velvoittaa tavaran maahantuojan maksamaan kyseessä olevat verot ja 

maksut tullille. (Tulli 2015h.)  

Tullauspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat hyvin tärkeitä arvonlisäverotuk-

sen kannalta. Niistä selviää perusteet maahantuodun tavaran arvonlisäverosta 

ja sen määrästä. Tullauspäätös asiakirjoineen on myös edellytyksenä, jos ve-

rovelvollinen maahantuoja haluaa käyttää arvonlisäverovähennyksen maa-

hantuodusta tavarasta. Kyseiset asiakirjat tulee säilyttää vähintään jälkivero-

tusajan, mikä on kolme vuotta tilikauden päättymisestä. (Hyttinen & Klemola 

2014, 110.) 

Tulliselvitysmuodot on jaettu viiteen eri kategoriaan ja ne ovat 

1. tavaran asettaminen tullimenettelyyn 

2. tavaran siirtäminen vapaa-alueelle tai vapaavarastoon 

3. tavaran jälleenvienti yhteisön tullialueelta 

4. tavaran hävittäminen tullivalvonnassa 

5. tavaran luovuttaminen valtiolle. 

Tavaran esteettömän liikkumisen varmistamiseksi, ja oikean tullimenettelyn 

valitsemiseksi on tavaran maahantuojan oltava yhteydessä tulliselvityksen te-

kevään huolitsijaan jo hyvissä ajoin ennen tavaran maahantuloa. (Hörkkö ym. 

2010, 116.) 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään selvittämään pääsääntöisesti ensimmäi-

sen tulliselvitysmuodon (eli asettaminen tulimenettelyyn) eri tullausvaihtoeh-

toihin ja niiden vaikutukseen myynnin arvonlisäverotuksessa. 

Tullausmenettelyjä on erilaisia ja ne riippuvat aina tuotavan tavaran jatkome-

nettelystä. Tässä luvussa käsittelen tarkemmin eri tullausmenettelyjä ja ulko-

kaupan arvonlisäverokäytäntöä. 
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5.1 Tuonti 

Huolinta- ja rahtausalalla tuonti merkitsee tavaran saapumista EU:n ulkopuo-

lelta eli ns. kolmansista maista. Tällöin tavara on aina tuontitullattava riippu-

matta siitä, onko maahantuojana yritys tai yksityinen henkilö. Poikkeuksena 

ovat tavarat, joiden myynti on kotimaassakin verotonta. (Niskakangas 2014, 

144–145.) 

Maahantuonnissa pääsääntöisesti kannettavat verot ovat kolmansien maiden 

tulli ja arvonlisävero. Tuontitulli maksetaan tavaran tullausarvosta, joka koos-

tuu sen kauppa-arvosta ja toimituskuluista, joita pääsääntöisesti ovat rahti, 

vakuutus- ja käsittelykustannukset ensimmäiseen Suomessa sijaitsevaan 

määräpaikkaan asti. Lopullisen tullausarvon määrittelee kuitenkin tavaran toi-

mitustapalauseke. (Hyttinen & Klemola 2014, 108–112.) 

Tuontitullin määrä lasketaan yleisesti prosentuaalisena ja se on riippuvainen 

tavaran tullinimikkeestä ja toimitustapalausekkeesta. Yritysten välisessä kau-

pankäynnissä molemmat tiedot löytyvät tavaran kauppalaskusta. (Tulli 2015h.) 

Arvonlisäveroa laskettaessa tavaran verotusarvoon lisätään vielä arvonlisäve-

rolain 91. §:n mukaisesti edellä mainitun tullausarvon lisäksi kaikki tiedossa 

olevat kustannukset viimeisimpään Euroopan unionissa sijaitsevaan määrä-

paikkaan asti. (Juanto & Saukko 2014, 167–168.) 

 

5.1.1 Lopullinen maahantuonti 

Lopullinen maahantuonti tarkoittaa tavaran luovuttamista vapaaseen liikkee-

seen. Tässä tullimenettelytavassa, jo ennen tavaroiden saapumista, tullille on 

annettava saapumisen yleisilmoitus, josta selviävät tavaran turvatiedot. Turva-

tiedoista selviää mm. tavaran kuvaus, määrä, paino ja tullinimike sekä kulje-

tusväline ja -liike. Tavaran saavuttua maahantuoja tai hänen edustajansa te-

kee tulli-ilmoituksen, jonka perusteella tulli tekee tullauspäätöksen ja antaa il-

moittajalle tullilaskun. Tullilasku sisältää tullatun tavaran arvonlisäveron ja 

mahdolliset tullimaksut. (Hyttinen & Klemola 2014, 109.) 

Tullilaskulla on kaksi eri maksuvaihtoehtoa. Tullin käteisasiakas saa 10 päivää 

aikaa laskun maksamiseen. Laskun suorituksen saavuttua tulli luovuttaa tava-
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ran käteisasiakkaalle, jolloin tavaran voi ottaa käyttöön tai myydä eteenpäin. 

Tullin rekisteröity asiakas saa sitä vastoin tavaran haltuunsa ja käyttöön heti 

tullauksen tehtyään, vaikka tullilasku erääntyy vasta tullausta seuraavan nel-

jännen kalenteriviikon perjantaina. (Hörkkö ym. 2010, 116–117.) 

Työnantajayritykseni on tullin rekisteröity asiakas, ja yritys tekee asiakkaiden-

sa edustajana lopullisia maahantuontitullauksia muutamia kymmeniä vuodes-

sa.  

 

5.1.2 Väliaikainen maahantuonti 

Väliaikaisessa maahantuonnissa yhteisön alueelle tuodaan joko kokonaan tai 

osittain ilman tuontitullia sellaisia kolmansien maiden tavaroita, jotka ovat tar-

koitettu jälleenvietäviksi muuttumattomina, lukuun ottamatta arvonalennusta, 

joka saattaa aiheutua niiden käytöstä. Tällainen väliaikainen maahantuonti 

saa kestää enintään 24 kuukautta, mutta viranomaiset voivat asettaa tavaralle 

myös lyhyempiä määräaikoja. (Hörkkö ym. 2010, 140.) 

Tavaran asettaminen väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn on luvanva-

raista ja lupa siihen tulee hakea tulliviranomaisilta tavaran saapuessa EU:n 

alueelle. Tulliviranomaiset määrittävät lupaa myöntäessään myös ajan, jonka 

kuluessa tavara on jälleenvietävä yhteisön alueelta. Väliaikaisen maahan-

tuonnin edellytykset ja menettelyt ovat hyvin erilaisia ja riippuvaisia siitä, mil-

lainen tuontitavara on kyseessä. (Hyttinen & Klemola 2014, 128–129.) 

Jos väliaikaisessa maahantuonnissa tavara voidaan asettaa täysin tullitto-

maan menettelyyn, ei sitä katsota maahantuoduksi eikä siitä siinä tapaukses-

sa tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Tällainen tullittomuus ja väliaikaisen tuon-

nin arvonlisäverovapaus koskee mm. näyttely- ja messutavaroita, opetus- ja 

tieteellisiä tavaroita, EU:n ulkopuolella sijaitsevan henkilön maahantuomia 

ammatinharjoittamisvälineitä, lääketieteellis-kirurgisia laitteita ja laboratoriolait-

teita sekä tiettyjä kuljetusvälineitä. (Tulli 2015i). 

Yksityiskohtainen luettelo tavaroista, joita voi asettaa väliaikaisen maahan-

tuonnin menettelyyn, löytyy tullin verkkosivuilta osoitteesta 

http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/tuonti/ITU_ohjeita/manu/08_14.pdf .  

http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/tuonti/ITU_ohjeita/manu/08_14.pdf
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Työnantajayrityksessäni väliaikaisen maahantuonnin menettelyä on tehty har-

vemmin, mutta kyseistä menettelyä on käytetty nimenomaan näyttelytavaroi-

den maahantuonnissa.  

 

5.1.3 Sisäinen jalostus 

Sisäisen jalostuksen päämääränä on helpottaa Euroopan unionissa toimivien 

teollisten yritysten vientiä. Jotta se toteutuisi, on sisäisen jalostuksen mene-

telmässä sallittua tuoda tavaroita Euroopan unionin alueelle kolmansista mais-

ta ilman tuontitulleja ja kauppapoliittisia toimenpiteitä. Edellytyksenä on, että 

tuotava tavara viedään jalostettavaksi tuotteisiin ja sitä kautta valmis tuote siir-

tyy vientiin, pois yhteisön alueelta. (Hörkkö ym. 2010, 132.) 

Sisäisen jalostuksen menetelmää voidaan käyttää uusien tuotteiden valmis-

tamisen lisäksi jo viedyn tavaran korjaamiseen, entisöintiin tai kunnostami-

seen. Työnantajayrityksessäni on tehty asiakkaan välillisenä edustajana tä-

mänkaltaisia sisäisen jalostuksen menetelmiä, joista esimerkkinä mainittakoon 

sellutehtaan syöttölaitteen maahantuonti korjausta varten. 

Sisäisen jalostuksen menettely on luvanvaraista ja lupaa tulee hakea tullilta. 

Lupamenettelyssä on pääsääntöisesti kaksi eri vaihtoehtoa: tavanomainen tai 

yksinkertaistettu lupamenettely. Tavanomaisessa lupamenettelyssä sisäisen 

jalostuksen menettelyn lupa haetaan ennakkoon tullin lupakeskukselta, kun 

luvan taloudelliset edellytykset on tutkittava. Yksinkertaistetussa lupamenette-

lyssä lupa haetaan yhtä aikaa tulli-ilmoituksen tekemisen kanssa. Erityistapa-

uksena voidaan pitää yhteisölupaa, jota on haettava silloin, kun sisäisen jalos-

tuksen menettelyyn asettaminen ja päättäminen tapahtuvat kahden tai use-

amman EU-maan alueella. Tällaisessa erityistapauksessa tulli saattaa vaatia 

myös vakuuksia. (Hyttinen & Klemola 2014, 126–127.) 

Sisäisen jalostuksen menettelyn lupa voidaan myöntää kahdella eri tavalla: 

suspensiojärjestelmässä tai tullinpalautusjärjestelmässä. Suspensiojärjestel-

mä tarkoittaa, että tavara tulee maahan ilman tuontitullin, tuonnissa kannetta-

van arvonlisäveron ja mahdollisen tuontimaksun maksamista. Ne lykkäänty-

vät, kunnes tuotu tavara on jalostettu tuotteeksi ja viety pois yhteisön alueelta. 

Mikäli kaikki sisäisen jalostuksen menettelyssä ollut tavara, pois lukien mah-
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dollinen hävikki, poistuu yhteisön alueelta ja tullilaitos on hyväksynyt päätöstili-

tyksen, ei lykättyjä tuontiin liittyviä maksuja peritä. Suspensiojärjestelmää ha-

kiessa maahantuojan on oltava varma siitä, että tuotava tavara jalostetaan 

tuotteeseen, joka poistuu yhteisön alueelta. Jos tällaista varmuutta ei ole, tu-

lee maahantuojan käyttää tullinpalautusjärjestelmää. (Tulli 2015j.) 

Tullinpalautusjärjestelmässä maahantuoja maksaa kaikki tavaraan liittyvät 

tuontimaksut tavaran tullessa yhteisön alueelle. Kyseiset maksut palautetaan 

takaisin maahantuojalle, kun jalostettu tuote on todistettavasti poistunut yhtei-

sön alueelta. Tullinpalautusjärjestelmää kannattaa käyttää silloin, kun ei ole 

varma, mihin jalostetut tuotteet menevät, tai kun osa niistä poistuu yhteisön 

alueelta ja osa jää yhteisöön. Tullit ja muut maksut sisäisen jalostuksen tava-

rasta palautetaan niiltä osin, mitä niistä jalostetuista tuotteista on poistunut yh-

teisön alueelta. (Hyttinen & Klemola 2014, 127.) 

Työnantajayritykseni huolintaosasto saa myös konsultointipyyntöjä yhteistyö-

kumppaneiltaan koskien erikoisia maahantuontiprojekteja. Näistä sisäisen ja-

lostuksen menetelmäesimerkkinä voisin mainita tapauksen, jossa Suomeen 

tuotiin nestemäisiä valmisteita Venäjältä ja Yhdysvalloista. Valmisteet sekoi-

tettiin täällä Suomessa sijaitsevassa tehtaassa ja valmis tuote meni edelleen 

myyntiin. Ongelmaksi koitui, että osa tuotteista myytiin EU:n ulkopuolelle ja 

osa jäi käyttöön EU:n alueelle, jolloin sisäisen jalostuksen menettelylupaa ei 

voinut anoa suspensiojärjestelmällä, vaan asiakasta ohjeistettiin hakemaan 

lupaa tullinpalautusjärjestelmällä. 

 

5.1.4 Valmistus tullin valvonnassa 

Tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettely tarkoittaa, että tuontita-

varaa käsitellään EU:n tullialueella tavalla, joka muuttaa sen lajia ja tilaa. Tä-

män menetelmän tarkoituksena on pääsääntöisesti alentaa tavaran tuontitullia 

ja siksi käsittely tapahtuu ennen kuin tavara luovutetaan vapaaseen liikkee-

seen. (Logistiikan Maailma 2015.) 

Tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyä voidaan käyttää myös 

tavaraan, jonka on vastattava tiettyjä teknisiä normeja, ennen kuin sen voi 

luovuttaa vapaaseen liikkeeseen (Hörkkö ym. 2010, 139–140). 
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Tämänkin menetelmän käyttö on luvanvaraista ja lupa voidaan myöntää vain 

yhteisön alueella sijaitsevalle yritykselle, joka itse käsittelee tavaran tai teettää 

sen käsittelyn jollain toisella taholla. Lupamenettelyt ovat tässäkin tullausme-

nettelyssä joko tavanomainen tai yksinkertaistettu lupamenettely. (Tulli 

2015b.) 

 

5.2 Vienti 

Huolinta- ja rahtausalalla vienti tarkoittaa EU:n alueella vapaassa liikkeessä 

olevan tavaran toimittamista EU:n ulkopuolelle eli kolmansiin maihin. Vientita-

vara on asetettava vientimenettelyyn, mikä tehdään antamalla siitä tullille vien-

ti-ilmoitus. Vienti-ilmoituksen tekee joko viejä itse tai hänen valtuuttamansa 

asiamies tai huolintaliike. (Tulli 2015c.) 

Ennen tavaran vientiä tulee viejän tarkistaa, onko kyseisellä tavaralla olemas-

sa olevia viennin rajoituksia tai kieltoja. Tärkeää on myös selvittää, mitä mah-

dollisia todistuksia tai muita asiakirjoja kohdemaa saattaa tavaralta vaatia. 

(Logistiikan Maailma 2015.) 

Vienti-ilmoituksen voi tehdä joko tavanomaisena menettelynä tai yksinkertais-

tettuna menettelynä. Kuitenkin yksinkertaistettu menettely on luvanvarainen ja 

on tarkoitettu vientiyrityksille, joiden vientitavaroiden tarkka määrä selviää vas-

ta siinä vaiheessa, kun tavaran kuljetusväline poistuu EU:n alueelta. (Logistii-

kan Maailma 2015.) 

Vienti on arvonlisäverotonta tavaran ja palveluiden osalta. Tämä tarkoittaa, et-

tä myös kotimaassa suoritetut vientitavaraan kohdistuneet kuljetus-, käsittely- 

ja huolintapalvelut laskutetaan asiakkaalta arvonlisäverottomina. Verottaja 

saattaa kuitenkin vaatia näyttöä arvonlisäverottomuudelle ja yksi tällainen to-

diste on tullilta saatava poistumisvahvistettu luovutuspäätös tavarasta, kun se 

on siirtynyt yhteisön tullirajan ulkopuolelle. (Hörkkö ym. 2010, 113.) 

Vientipalveluiden myynnin arvonlisäverottomuus perustuu arvonlisäverolain 

71. §, jossa on lueteltuna tilanteet, jolloin Suomessa tapahtuva ulkomaan-

kauppaan liittyvät palvelusuoritteet laskutetaan arvonlisäverottomina. (Kallio, 

Nielsen, Ojala & Sääskilahti 2014, 392.) 
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5.2.1 Lopullinen vienti 

Lopullinen vienti on yksi vientikaupan muodoista ja se tarkoittaa, että tavara 

viedään pysyvästi EU:n ulkopuolelle. Viennissä pätevät pitkälti samat säännöt 

kuin tuonnissakin, eli tavaran myyjän tulee sopia tietyistä kauppaehdoista os-

tajan kanssa. Varsinkin toimitustapalausekkeesta sopiminen on tärkeää, sillä 

se määrittää, missä myyjän vastuu tavaran toimittamisesta loppuu ja ostajan 

alkaa. (Logistiikan Maailma 2015.) 

Vientitavara asetetaan tullimenettelyyn tekemällä vienti-ilmoitus. Vienti-

ilmoituksen perustana ovat myyjältä saatavat tavaran kauppalasku, pakkaus-

lista ja vaadittaessa alkuperätodistus. Vienti-ilmoituksesta tulee ilmetä tava-

rankuvauksen ja tariffinimikkeen lisäksi tavaran haltijan, viejän ja ostajan nimi- 

ja osoitetiedot, määrämaa, tavaran brutto- ja nettopainot sekä kolliluku ja tava-

ran arvo, kuljetusvälineen tiedot, kuljetustapa sekä toimitustapalauseke. Tulli 

käsittelee vienti-ilmoituksen ja hyväksyttyään sen lähettää asiakkaalle luovu-

tuspäätöksen ja viennin saateasiakirjan EAD:n. (Logistiikan Maailma 2015.) 

EAD tulee esittää poistumispaikalla, josta tavara siirtyy yhteisön tullialueen ul-

kopuolelle. Kun tulliviranomainen on vahvistanut poistumisen tullin tietojärjes-

telmään, pystyy viejä tulostamaan itselleen järjestelmästä poistumisvahviste-

tun luovutuspäätöksen, millä osoitetaan tarvittaessa viennin arvonlisäverotto-

muus. (Hyttinen & Klemola 2014, 94.) 

 

5.2.2 Väliaikainen vienti 

Väliaikainen vienti on menettelynä samanlainen kuin väliaikainen tuonti, ainoa 

ero on siinä, että tavaran suunta on EU:sta kolmansiin maihin. Tämä koskee 

lähinnä messu-, näyttely- ja esittelytavaroita, joita hetkellisesti viedään yhtei-

sön alueelta pois. Väliaikaisen viennin menettely saa kestää korkeintaan 24 

kuukautta. (Tulli 2015d.) 

Väliaikaisesta viennistäkin on tehtävä vienti-ilmoitus, jossa maasta vietävä ta-

vara asetetaan väliaikaisen viennin menettelyyn. Näin tavarasta ei tarvitse 

maksaa tullia ja arvonlisäveroa sen palatessa takaisin yhteisön alueelle. Edel-

lytyksenä on, että tavara palaa takaisin muuttumattomana, pois lukien tarkoi-

tuksellisesta käytöstä johtunut mahdollinen arvonalennus. (Tulli 2015d.) 
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Jos tavara myydään ulkomailla sen ollessa väliaikaisen viennin menettelyssä, 

tulee väliaikainen vienti oikaista lopulliseksi vienniksi erillisellä ilmoituksella. 

Oikaisupyyntöön tulee liittää tavaran kauppalasku, josta ilmenee kaikki vienti-

ilmoituksessa tarvittavat tiedot. (Tulli 2015d.) 

 

5.2.3 Ulkoinen jalostus 

Ulkoinen jalostus on vastaavanlainen menettelytapa kuin sisäisen jalostus, 

mutta siinä vastavuoroisesti viedään tavaroita väliaikaisesti EU:n ulkopuolelle 

valmistukseen, käsiteltäväksi tai korjattavaksi. Jalostetut tuotteet tuodaan ta-

kaisin EU:n alueelle joko kokonaan tai osittain ilman tullia. (Logistiikan Maail-

ma 2015.) 

Arvonlisävero ulkoisen jalostuksen menettelyssä olleesta tavarasta määräytyy 

verotusarvon perusteella. Verotusarvo lasketaan tavaran korjaus-, käsittely- 

tai niitä vastaavien muiden kustannusten määrästä lisättyinä tavaran lähetys-

kuluilla sekä jalostuksen aikana lisättyjen tavaraosien arvolla. (Tulli 2015e.) 

Kuten sisäisen jalostuksen menettelyssä, myös ulkoisen jalostuksen menette-

ly vaatii lupaa tulliviranomaisilta. Lupa myönnetään pääsääntöisesti jalostus-

toiminnan teettäjälle, ja lupamenettelyvaihtoehdot ovat samanlaiset kuin sisäi-

sen jalostuksen menettelyssä. (Hörkkö ym. 2010, 141.) 

 

5.2.4 Passitus 

Passitus on tullimenettelyn muoto, jota käytetään silloin kun kolmansista mais-

ta tullutta tullaamatonta tavaraa tarvitsee kuljettaa paikasta toiseen Euroopan 

unionin tullialueella ilman tuontitullin tai arvonlisäveron maksamista. Sen tar-

koituksena on helpottaa tavarankuljetuksia ja kansainvälistä kaupankäyntiä. 

(Hyttinen & Klemola 2014, 203–204.) 

Kun tällainen tavara saapuu jäädäkseen Suomeen, niin se voidaan passittaa 

T1-passitusta käyttäen saapumistullitoimipaikasta (lentotulli, satamatulli, raja-

tulli) määränpäätulliin, jossa se tulee asettaa tarvittavaan tullimenettelyyn. Jos 

tavara taas on läpikulkumatkalla, eli kyseessä on ns. transito-tavara, voidaan 

se passittaa T1-passitusta käyttäen edelleen EU- tai EFTA-maihin, mutta jos 
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transito-tavara saapuu EU:n ulkopuolelta ja poistuu EU:n ulkopuolelle, tulee 

se passittaa eteenpäin esimerkiksi TIR Carnet’ta tai rautatiepassitusta käyttä-

en. (Tulli 2015f.) 

Työnantajayrityksessäni on muutama vuosi sitten ollut paljon passitettavia ta-

varoita, sillä yritys toimi erään suuren maatalouskonsernin tullivarastona. Yri-

tyksen tullivarastoon saapui Yhdysvalloista mm. traktoreita ja leikkuupuimurei-

ta, josta ne sitten passitettiin pääsääntöisesti TIR Carnet’lla eteenpäin pääosin 

Venäjälle ja IVY-maihin. 

 

5.3 Tullivarastointi 

Tullivarastossa säilytetään tullaamatonta tavaraa, josta ei ole maksettu tuonti-

tullimaksuja eikä arvonlisäveroa ja ne jakautuvat joko yksityisiin tai yleisiin tul-

livarastoihin. Tullivarastoja on kahdenlaisia: yleisessä tullivarastossa varas-

toonpanon saa tehdä kuka tahansa ja heitä voi olla useita, kun taas yksityi-

sessä tullivarastossa varastoonpano tulee tehdä varastonpitäjän nimissä. 

(Hyttinen & Klemola 2014, 132.) 

Varastonpitäjän ei tarvitse omistaa varastossa olevaa tavaraa, mutta hän on 

vastuussa siitä, että tavarat pysyvät siellä eivätkä siirry vapaaseen liikkeeseen 

ilman tuontitullausta. Varastoonpanija vastaa myös siitä, että tulli-ilmoitus, jolla 

tuontitavara siirretään tullivarastointimenettelyyn, sisältää oikeat tiedot. (Tulli 

2015g.) 

Varastonpitäjän tulee pitää kirjaa tullivarastossa olevista tavaroista. Kirjanpi-

don tulos ilmoitetaan kuukausittain tullille ja satunnaisesti tulli tekee tarkastus-

käyntejä varastonpitäjän luona tarkistaakseen tullivaraston oikeellisuuden. 

(Tulli 2015g.)  

Tullivarastoonpanoja voi tehdä kahdella ei tavalla. Tavanomaisessa menette-

lyssä tullivarastoonpano tehdään tulli-ilmoituksella eli SAD-lomakkeella. Lu-

vanvaraisessa varastoonpanossa käytössä on jokin muu kuin SAD-lomake, 

esimerkiksi rahtikirja, mutta tällaiseen varastoonpanoon tulee saada tullin lu-

pa. (Tulli 2015g.) 
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Tullivarastoonpano kannattaa tehdä väliaikaiseen varastoon, jos oletetaan, et-

tä tavara tullataan ja luovutetaan vapaaseen liikkeeseen tullin asettaman mää-

räajan puitteissa. Määräajat ovat 45 päivää, jos tavara on saapunut meriteitse 

ja 20 päivää, jos tavara on saapunut muilla kuljetusvälineillä. Jos tavara on vä-

liaikaisessa varastossa ja määräaika on kulumassa umpeen, niin se tulee siir-

tää väliaikaisesta varastosta tullivarastoon, mikä tapahtuu tullille tehtävällä va-

rastoonpanoilmoituksella. (Logistiikan Maailma 2015.) 

Tullivarastoluokkia on Suomessa 6 kappaletta ja ne ovat A, B, C, D E ja F. 

Luokat A, B ja F ovat yleisiä tullivarastoja, joista A:ssa vastuussa on varaston-

pitäjä, B:ssä vastuussa on jokainen varastoonpanija ja F:ssä tullivaraston pitä-

jänä on tulliviranomainen. Tullivarastoluokat C, D ja E ovat yksityisiä, joista 

C:ssä varastonpitäjä on yhtä kuin varastoonpanija, D:ssä käytetään varastoon 

panoissa yksinkertaistettua ja luvanvaraista menettelyä ja E:ssä ei ole erik-

seen tullivarastoksi rajattuja tai hyväksyttyjä tiloja. (Hörkkö ym. 2010, 123.) 

Tullivarastomenettelyssä olevia tavaroita saa käsitellä tietyin edellytyksin, joita 

ovat mm. säilymisen varmistaminen, tavaran ulkonäön parantaminen tai nii-

den valmistelu kuljetusta varten. Jos tarvittavaa käsittelyä ei pystytä tullivaras-

tossa suorittamaan, on tullaamattoman tavaran siirtoon haettava tullin lupa. 

(Tulli 2015g.)  

 

6 ARVONLISÄVERO LASKUTUKSESSA 

Arvonlisäverolain (209. b §) mukaan lasku voidaan tehdä joko paperisena, tai 

sähköisenä, jos laskun saaja kykenee sellaisen vastaanottamaan. Arvon-

lisäverolaki kuitenkin määrittelee hyvin tarkasti sen, mitä tietoa laskun tulee si-

sältää. Yritysten välisessä kaupassa verovelvollisella myyjällä on velvollisuus 

tehdä ja toimittaa ostajalle arvonlisäverolain vaatimukset täyttävä lasku. Sillä 

ei ole väliä laskunantovelvollisuuden kannalta, onko ostaja verovelvollinen vai 

ei. (Sirpoma & Tannila 2014, 68.) 

Laskun voi tehdä myyjän sijasta joko ostaja tai kolmas osapuoli, esimerkiksi ti-

litoimisto tai kirjanpitäjä. Myyjän vastuulla on kuitenkin tarkastaa, että lasku-

merkinnät täyttävät arvonlisäverolain vaatimukset. Mikäli ostaja tekee laskun 

myyjän puolesta, tulee laskussa näkyä termi ”itselaskutus”. Jotta ostaja voi 
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laskuttaa myyjän puolesta, tulee heillä olla sopimus kyseisestä menettelyta-

vasta ja myyjän pitää hyväksyä jokainen lasku. Sopimus voi olla joko kirjalli-

nen tai suullinen. (Sirpoma & Tannila 2014, 70.) 

Tässä luvussa käyn läpi arvonlisäverolain vaatimuksia laskumerkinnöistä 

työnantajayritykseni näkökulmasta, ja siksi en puutu ollenkaan kevennettyihin 

laskumerkintävaatimuksiin. 

 

6.1 Laskujen laatiminen ja laskun käsite 

Myyjän ostajalle tekemä lasku on liiketoiminnan dokumentti, joka on varsinkin 

arvonlisäverotuksen kannalta tärkeä asiakirja. Laskun avulla selviää, miten 

myyjä on käsitellyt liiketoimintansa myynnin arvonlisäveroa. Lasku on myös 

ostajan todiste arvonlisäveron verovähennysoikeudesta, jos laskulla arvon-

lisäveroa on veloitettu. Laskulla on myös valvonnallinen merkitys. Niiden avul-

la veroviranomaiset suorittavat valvontaa ja varmistavat verovelvollisten liike-

toimien oikeellisuuden. Lain vaatimukset täyttävästä, asianmukaisesti tehdys-

tä laskusta on helppo selvittää laskutettu liiketoimi ja sen arvonlisäverotus. 

(Tannila, Kukkonen & Päkkilä 2013, 19.) 

Arvonlisäverolaissa ei ole tarkasti määritelty laskun teknistä käsitettä, vaan 

laissa on keskitytty määrittelemään laskun tietosisältö. Laskuna toimivassa 

dokumentissa ei välttämättä tarvitse lukea termiä ”lasku”, joten myös käteis-

kuitti on lasku. Lasku voi olla joko paperinen asiakirja tai se voi olla sähköi-

sessä muodossa, jos vastaanottaja sellaisen hyväksyy. (Sirpoma & Tannila 

2014, 68.)  

Lasku voi muodostua useasta asiakirjasta. Tämän vuoksi laskussa ei tarvitse 

olla kaikkia arvonlisäverolain vaatimia laskumerkintöjä, jos kyseiset tiedot ovat 

jossain muussa asiakirjassa, joka löytyy sekä myyjältä että ostajalta. Riittävää 

on, että kaikki kyseiseen laskutettavaan suoritteeseen liittyvät asiakirjat yh-

dessä täyttävät arvonlisäverolaissa luetellut laskua koskevat vaatimukset. (Ve-

ro.fi 2015e.) 
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6.2 Laskua koskevat vaatimukset ja yleiset laskumerkinnät 

Arvonlisäverolaki on jo vuodesta 2004 määrittänyt tiedot, jotka tulee laskusta 

löytyä ja joihin tehtiin vuonna 2013 joitakin muutoksia. Seuraavassa on listattu 

arvonlisäverolain mukaiset laskutietojen pakolliset vaatimukset. 

 Laskun päiväys, joka voi olla joko sen toimituspäivä, kirjoituspäivä, tulos-
tuspäivä tai muu vastaavanlainen päivä.  
 

 Laskussa on oltava juokseva tunniste, mikä voi koostua numeroista ja kir-

jaimista. Tämä on ainoa tapa, jolla lasku voidaan yksilöidä. Juoksevalla 

numeroinnilla voidaan myös todistaa se, että laskuja ei puutu sarjasta. Jos 

ostaja tekee myyjän puolesta laskun, on ostajan velvollisuus pitää huolta 

siitä, että laskut ovat myyjällä numeroituna sarjassa. Tämän voi toteuttaa 

joko niin, että ostaja käyttää myyjäkohtaista sarjanumerointia tai myyjä 

numeroi ostajalta saamansa itselaskutetun laskun omaan sarjaansa.  

 

 Laskusta on löydyttävä myyjän arvonlisäverotunniste. Kotimaan myynnissä 

tunnisteeksi riittää Y-tunnus, mutta kansainvälisessä kaupassa laskulle pi-

tää lisätä myös VAT-tunnus (eli Y-tunnus: 1234567-8 ja VAT-tunnus: 

FI12345678). Arvonlisäverotunniste ja veron määrän erittely laskulla mer-

kitsevät yleensä, että myyjä on myynnistä arvonlisäverovelvollinen. Kuiten-

kin on suotavaa, että ostaja tarkistaa myyjän verovelvollisuuden yritys- ja 

yhteisöjärjestelmän internet-sivuilta (www.ytj.fi). Yritys- ja yhteisöjärjestel-

mästä löytyvät arvonlisäverovelvollisuuden tiedot kaikista Suomeen rekis-

teröityneistä yrityksistä. Jos lasku saapuu ostajalle toisessa EU-maassa si-

jaitsevalta yritykseltä, niin arvonlisäverovelvollisuuden voi tarkastaa Eu-

roopan unionin arvonlisätietojen vaihtojärjestelmästä, VIES:istä 

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/).  

 

 Laskussa tulee olla myös ostajan arvonlisäverotunniste, jos hän on ostosta 

verovelvollinen ns. käännetyn verovelvollisuuden tai yhteisömyynnin pe-

rusteella. Muissa tapauksissa ostajan arvonlisäverotunnistetta ei laskutie-

doissa vaadita.  

 

http://www.ytj.fi/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
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 Laskussa tulee olla sekä myyjän että ostajan viralliset nimi- ja osoitetiedot. 

Jos myyjiä tai ostajia on useita, tulee kaikkien tiedot näkyä laskulla. Nimen 

tulee olla se nimi tai aputoiminimi, jolla yritys on kaupparekisterissä mainit-

tu. Jos myyjällä on useampi toimipaikka ja osoite, voi hän periaatteessa it-

se valita minkä osoitteen laskuun merkitsee. Verohallinto kuitenkin suosit-

telee tällaisessa tapauksessa, että laskulle merkitty osoite olisi joko yrityk-

sen päätoimipaikan, tavaran lähtöpaikan tai palvelun suorituspaikan osoite.  

 

 Laskusta tulee selvitä myytyjen tavaroiden tai palvelujen määrä ja laajuus 

sekä laji. Tavaramyynnissä laskulla on oltava merkintä tavaranimikkeistä ja 

kappalemääristä. Palvelumyynnin ollessa kyseessä tulee ne merkitä las-

kulle palvelutyypeittäin. 

 

 Laskussa tulee näkyä tavaroiden toimituspäivä tai palveluiden suorituspäi-

vä. Jos on kyseessä ennakkomaksu, tulee laskuun merkitä ennakon mak-

supäivä, jos se eroaa laskun päiväyksestä.  

 

 Laskusta tulee myös ilmetä tavaran tai palvelun yksikköhinta ilman veroa, 

hyvitykset ja alennukset, jos niitä ei ole huomioitu jo hinnassa, sekä veron 

peruste jokaisen verokannan tai verottomuuden osalta.  

 

 Laskulla tulee ilmoittaa verokanta. Tämä tarkoittaa sitä, että laskulta on 

käytävä ilmi jokainen myynnin verokanta erikseen lueteltuna. Lisäksi on 

myös mainittava veron perusteet verokannoittain.  

 

 Laskusta tulee näkyä maksettavan veron määrä euroissa. Verohallinto on 

suositellut, että laskussa näkyisi veron määrä eriteltynä verokannoittain, 

mutta se on vain suositus. Pakollista on, että laskusta ilmenee kokonai-

suudessaan myyntilaskusta suoritettava veron määrä euroissa. Jos myyjä 

ei ole arvonlisäverovelvollinen, ei hän saa merkitä laskulle arvonlisäveron 

osuutta, vaan myynti tulee laskuttaa verottomana.  

 

 Laskusta tulee käydä ilmi verottomuuden peruste, jos laskutettavassa 

myynnissä ei ole maksettavaa veroa. Verottomuuden perustetta ei tarvitse 

välttämättä merkitä, vaan riittää, kun merkitsee laskuun ”veroton myynti”. 
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Verohallinto kuitenkin suosittelee, että merkintä tehtäisiin viitaten joko ar-

vonlisäverolakiin tai -direktiiviin.  

 

 Laskussa tulee olla merkintä ”käännetty verovelvollisuus”, jos verovelvolli-

nen on arvonlisäverolain mukaan ostaja. Jos kolmansissa maissa sijaitse-

valta myyjältä on tullut lasku, josta puuttuu joko ostajan VAT-tunniste tai 

käännetyn verovelvollisuuden merkintä, voi ostaja itse täydentää puuttuvat 

tiedot laskulle. Laskuun on kuitenkin merkittävä, mitkä tiedoista ovat alku-

peräisiä ja mitkä ostajan lisäämiä.  

 

 Laskuun tulee merkitä ”itselaskutus”, jos kyseessä on ostajan myyjän puo-

lesta tekemä lasku. Ulkomaiset yrityksen voivat myös käyttää sanaa ”self-

billing”.  

 

 Jos tehdään korjaus-, lisäys- tai hyvityslasku, niin laskulla tulee näkyä sel-

vä viittaus korjattavaan laskuun. Tästä merkinnäksi riittää esimerkiksi kor-

jattavan laskun numero ja laskuntekopäivä. (Vero.fi 2015f.) 

 

Edellä lueteltuna pääsääntöisesti arvonlisäverolain vaatimat sekä verohallin-

non suosittelemat yleiset laskumerkintävaatimukset yrityksen myynnin osalta. 

Tarkemmat tiedot löytyvät verohallinnon internetsivuilta.  

 

7 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tämä opinnäytetyö on tehty case-tutkimuksena. Jos aiheeksi olisi otettu ylei-

sesti kansainvälisen palvelukaupan arvonlisävero- ja tullauskäytäntö, niin tut-

kimuksesta olisi tullut aivan liian laaja. Tässä case-tutkimuksessa painopiste 

on ollut työnantajayritykseni suorittamien palvelumyyntien tullaus- ja arvon-

lisäverokäytännön selvittäminen kansainvälisessä kaupankäynnissä huolinta- 

ja rahtausalalla.  

Tutkimusmenetelmävaihtoehtoina olivat joko kvalitatiivinen, kvantitatiivinen tai 

prosessuaalinen menetelmä. Mahdollista olisi ollut myös käyttää useampaakin 

tutkimusmenetelmää yhdessä. Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus perus-

tuu lukuihin ja siinä lopputuloksena saadaan aikaiseksi tilastoja ja taulukoita. 
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Prosessuaalisessa tutkimuksessa tavoitteena on aikaansaada jonkinlainen 

konkreettinen produkti eli tuotos. Koska opinnäytetyössäni keskitytään tullaus- 

ja arvonlisäverokäytännön selvittämiseen, oli kvalitatiivinen eli laadullinen tut-

kimusmenetelmä tähän tutkimukseen sopivin vaihtoehto.  

 

7.1 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteutus 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on kuvata, ymmär-

tää ja tulkita tutkittavaa ilmiötä. Siinä analysoidaan tutkimusprosessin jokaista 

vaihetta, mikä ohjaa koko tutkimusprosessia ja tiedonkeruuta. Laadullisessa 

tutkimuksessa aineistoa kerätään siihen asti, kunnes tutkimusongelma ratke-

aa ja tutkija ymmärtää tutkittavan asian. (Kananen 2014, 18–19.) 

Laadullisen tutkimuksen perustana on kuvata todellista elämää mahdollisim-

man kokonaisvaltaisesti. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ennemminkin 

löytää tai paljastaa tosiasioita, kuin todentaa jo tiedossa olevia hypoteeseja. 

(Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2008, 157.) 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuskohteina ovat pääasiallisesti prosessit, 

jotka ovat liian monimutkaisia tutkia esimerkiksi määrällisin keinoin. Laadulli-

sessa tutkimuksessa painopiste on tutkimuksen merkityksellä ja tiedon keruun 

sekä analysoinnin tärkein instrumentti on itse tutkija. Laadullinen tutkimus teh-

dään oikeassa ympäristössään. (Kananen 2014, 19.) 

Tässä opinnäytetyössä tutkimusongelma perustuu kansainvälisen palvelukau-

pan monimutkaiseen arvonlisävero- ja tullauskäytäntöön sekä niiden vaikutuk-

seen yrityksen laskutuksessa. Lähdin selvittämään tutkimusongelmaa asteit-

tain, segmentoimalla kansainvälisen palvelukaupan pienempiin osiin, joita kä-

sittelin omina aihealueinaan. 

Aloitin segmentoimisen jakamalla kansainvälisen palvelukaupan kahteen eri 

osaan: sisäkauppaan ja ulkokauppaan. Tämä oli selkeä jako, sillä kansainväli-

sen palvelukaupan sisäkaupassa ei tarvita tullimuodollisuuksia, toisin kuin 

vaativammassa ja tarkasti säädellyssä ulkokaupassa. Aloitin tutkimisen mie-

lestäni helpommasta ja yksinkertaisemmasta osa-alueesta, sisäkaupasta, ja-

kamalla sen vielä kahteen osaan: kotimaan myyntiin ja myyntiin Euroopan 

unionissa. Molemmissa sisäkaupan palvelukauppatavoissa selvitin arvon-
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lisäverokäytännöt ja lain vaatimat raportointimuodot. Kun sisäkaupan arvon-

lisäverokäytäntö oli saatu selvitettyä, siirryin tutkimaan tullaus- ja arvonlisäve-

rokäytäntöä ulkokaupassa. Tämä tapahtui jakamalla se ensiksi kolmeen 

osaan: tuonti- ja vientikauppaan sekä tullivarastointiin. Koska tulliselvitysmuo-

toja on useita erilaisia ja jokaisen tutkiminen erikseen tuonti- ja vientimyynnin 

yhteydessä olisi ollut liian laajaa tähän opinnäytetyöhön, niin rajauksena kes-

kityin selvittämään ”tavaran asettaminen tullimenettelyyn” -tulliselvitysmuotoa. 

Kansainvälisen palvelukaupan ulkokaupan tutkimisen aloitin tuontikaupasta 

jakamalla se neljään osaan, jotka olivat lopullinen maahantuonti, väliaikainen 

maahantuonti, sisäinen jalostus ja valmistus tullin valvonnassa. Näistä kaikista 

tuonnin kauppatavoista määritin kaupankäynnin proseduurit ja tarvittavat tulli-

menettelyt sekä arvonlisäverokäytännön. Seuraavaksi siirryin tutkimaan vien-

tikauppaa jakamalla senkin neljään eri osaan, jotka olivat lopullinen vienti, vä-

liaikainen vienti, ulkoinen jalostus ja passitus. Selvitin näidenkin kauppatapo-

jen kaupankäynnin proseduurit sekä tulli- ja arvonlisäverokäytännöt. Ulkokau-

pasta tutkin viimeiseksi tullivarastoinnin, jossa selvitin sen määritelmän, varas-

toluokat ja varastoonpanomenetelmät.  

Viimeiseksi opinnäytetyön tietoperustassa tutkin arvonlisäveroa laskutuksen 

näkökulmasta. Se tapahtui selvittämällä arvonlisäverolaissa määriteltyjä sää-

döksiä koskien laskuvaatimuksia ja yleisiä laskumerkintöjä.  

Tämän opinnäytetyön tein tapaustutkimuksena huolinta- ja rahtausalalle kuu-

luvan toimeksiantajayrityksen näkökohdasta. Tapaustutkimus on yksityiskoh-

tainen ja tarkka kuvaus tutkittavasta kohteesta. Tutkimuskohde voi olla yksilö, 

yhteisö, organisaatio tai tapahtumakulku. Tapaustutkimus tarkastelee pitkään 

jatkuvia tapahtumia, ja sen tarkoituksena on kerätä mahdollisimman monipuo-

lisesti aineistoa, jotta tutkimuksen kohde saadaan kuvattua perusteellisesti. 

Tapaustutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä tutkimuskohteesta ja sen 

olosuhteista. (Laine, Bamberg & Jokinen 2008, 9–10.) 

 

7.2 Tiedon hankinta- ja keräysmenetelmät 

Kerätyllä aineistolla ratkaistaan opinnäytetyön tutkimusongelma ja tutkimusky-

symykset. Tiedonkeruu ja siihen käytettävät menetelmät riippuvat tutkimus-
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menetelmästä. Laadullisessa tutkimuksessa tietoa voidaan kerätä mm. erilai-

sista dokumenteista, haastatteluista ja havainnoinneista. (Kananen 2014, 41–

42.) Laadulliselle tutkimukselle on luonteenomaista kerätä aineistoa, joka 

mahdollistaa monenlaiset tarkastelut useasta eri näkökulmasta. Kvalitatiivinen 

aineisto on moniulotteista, mutta se voi myös olla tuotettu vain tutkimusta var-

ten. (Alasuutari 2011, 84–85.) 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston keruussa käytetään käsitettä saturaa-

tio, joka tarkoittaa aineiston riittävyyttä. Tämä tarkoittaa, että tutkijan tulisi ke-

rätä aineistoa etukäteen päättämättä, kuinka monta tapausta hän tutkii selvit-

tääkseen tutkimusongelmansa. Aineistoa tulee kerätä niin kauan kuin uutta 

tietoa kertyy. Aineistoa on kerätty riittävästi siinä vaiheessa, kun samat asiat 

alkavat kertautumaan eikä uutta tietoa ilmene. (Hirsjärvi ym. 2008, 177.) 

Tiedonkeruumenetelminä käytin tässä opinnäytetyössä erilaisia dokumentteja 

sekä omaa, osallistuvaa havainnointia. Tietoperustan dokumenttiaineisto han-

kin sekä yrityksen yksityisistä dokumenteista että kansainväliseen palvelu-

kauppaan liittyvistä kirjoista, julkaisuista ja verkkosivustoista. Yrityksen yksityi-

set dokumentit koostuvat toimialan asiakirjoista sekä verohallinnon dokumen-

teista. Näitä ovat kansainväliset rahtikirjat (maantieliikenne ja rautatieliikenne), 

tulli- ja tullausasiakirjat (mm. vientiselvitykset, tuontitullaukset, tullauspäätök-

set, varastoonpanoilmoitukset, T1-passitukset, alkuperätodistukset, TIR Car-

netit, poistumisvahvistetut luovutuspäätökset), kauppalaskut, pakkauslistat, 

kausiveroilmoitukset ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset. Tietoperustan 

julkinen aineisto koostuu laeista ja säädöksistä (tullilaki ja arvonlisäverolaki), 

useista kansainvälisen kaupan ja huolinta-alan teoksista (mm. Kansainvälisen 

kaupan arvonlisäverotus, Huolinta-alan käsikirja, Arvonlisäveron laskutus ja 

raportointi) sekä internetsivustoista (tulli, verottaja, Euroopan komissio, Logis-

tiikan maailma) hankituista tiedoista. Kaikki opinnäytetyössä käytetyt julkisen 

aineiston tiedot löytyvät lähdeluettelosta. Yrityksen yksityiset dokumentit ovat 

salassapidon alaisia, joten niitä en voi julkistaa opinnäytetyöni lähteinä.  

Tiedonkeruuna käytin myös osallistuvaa havainnointia. Havainnointi on tutki-

mustapa, jonka avulla saadaan selville, toimivatko ihmiset niin kuin he väittä-

vät toimivansa. Havainnointi on työläs menetelmä, mutta sen avulla saadaan 

välitöntä ja suoraa tietoa henkilöiden tai ryhmän toimintatavoista ja käyttäyty-

misestä. Havainnointi tapahtuu luonnollisessa, realistisessa elämäntilanteessa 
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ja sopii hyvin laadullisen tutkimuksen menetelmäksi. Osallistuvassa havain-

noinnissa tutkija ottaa osaa tutkittavien toimintaan, mutta heidän ehdoillaan. 

(Hirsjärvi ym. 2008, 207–211.) Tässä opinnäytetyössä tutkija on ollut samaan 

aikaan case-yrityksen työntekijänä, joten havainnoinnista kerätty tieto perus-

tuu jokapäiväiseen työssä käymiseen ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen 

yhdessä työyhteisössä toimivien huolinta-alan ammattilaisten kanssa.  

Kansainvälisen palvelukaupan ongelmatilanteet syntyvät case-yrityksessä 

pääsääntöisesti ulkokaupan palvelusuoritteissa, jotka saattavat toisinaan olla 

monimutkaisia ja paljon lisäselvityksiä vaativia. Tällaisia tapauksia saattavat 

olla esimerkiksi sellaiset kuljetukset, joissa on kyse kaksikäyttötuotteista tai 

tavaroista, joiden kuljettamiseen tarvitaan jonkinlainen sertifikaatti. Tällöin yri-

tyksestä ollaan ensin yhteydessä tulliin, jonka asiantuntijat osaavat selvittää ja 

selventää ongelmatilanteiden oikean käsittelytavan ja tuotteen kuljetukseen 

vaadittavat erikoisasiakirjat. Tarvittaessa yrityksestä ollaan vielä yhteydessä 

verottajaan, jolta saadaan ohjeistus palvelusuoritteen arvolisäverokäsittelylle.  

 

7.3 Aineiston analyysi 

Analyysimenetelmien käytön tarkoituksena on ratkaista tutkimusongelma ja 

saada vastaukset tutkimuskysymyksiin. Käytettävä analyysimenetelmä on 

suoraan sidoksissa sekä tiedonkeruu- että tutkimusmenetelmiin. Jos kyseessä 

on laadullinen tutkimus, siinä kerättyä tietoa käsitellään käyttämällä sisällön-

analyysia. Määrällisessä tutkimuksessa kerättyä tietoa analysoidaan tilastotie-

teen menetelmiä käyttäen. (Kananen 2014, 42–43.) 

Laadullisessa analyysissa aineistoa tutkitaan ja analysoidaan kokonaisuutena. 

Vaikka aineisto koostuisikin erilisistä tutkimusyksiköistä, argumentaatiota ei 

voida rakentaa tutkimusyksiköiden eroihin eri muuttujien suhteen, eikä niiden 

erojen tilastollisiin yhteyksiin muihin muuttujiin verrattuna. Laadullinen analyysi 

vaatii absoluuttisuutta, mikä poikkeaa tilastollisesta tutkimuksesta (Alasuutari 

2011, 38). 

Tässä tutkimuksessa keskityin sisällön analyysiin. Koska kyseessä on arvon-

lisävero- ja tullauskäytäntöä käsittelevä tutkimus, ovat niiden perustana lait ja 

säädökset. Kuitenkin, kuten lakitekstissä yleensäkin, niissä on tulkinnanvaraa. 
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Analyysin painopiste on ollut omassa, mahdollisimman objektiivisessa asen-

teessa tutkimusta kohtaan. Koska kyseessä on case-tutkimus, on arvonlisäve-

ro- ja tullauskäytännöt tutkittu ja analysoitu työnantajayrityksen tuottamien 

palveluiden pohjalta. Jokainen palvelutuote on tutkittu ja selvitetty erikseen ta-

valla, jossa olen tarkasti ja huolella valinnut aineiston ja analysoinut sen sisäl-

lön mahdollisimman objektiivisesti lain kirjainta noudattaen. 

Tämän tutkimuksen aineistoa valitessa ja analysoidessa olen joutunut mietti-

mään ja selvittämään, miten arvonlisävero- ja tullauskäytäntö muuttuvat, jos 

jokin muu osatekijä palvelusuoritteessa muuttuu. Jos esimerkiksi (laskutetta-

va) asiakas vaihtuu yhteisön alueella olevasta yhteisön ulkopuolelle, tai jos vä-

litettävä tavara vaihtaakin kohdemaataan, tai muuta vastaavaa. Huolinta- ja 

rahtausalalla tänä päivänä asiat muuttuvat nopealla syklillä, ja tilanteessa on 

pysyttävä mukana. Pienikin mahdollinen muutos tarjottuun projektiin voi vai-

kuttaa huomattavasti tuotettavan palvelun arvonlisäverokäytäntöön laskutuk-

sessa.  

 

8 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä opinnäytetyössä olen keskittynyt selvittämään kansainvälisen palvelu-

kaupan tullaus- ja arvonlisäverokäytäntöä huolinta- ja rahtausalalla. Lähtökoh-

tana oli selvittää kyseinen asia lähinnä myynnin ja varsinkin laskutuksen nä-

kökohdasta, jotta laskutuksen arvonlisäverokohtelu selkeytyisi. Tämä opinnäy-

tetyö koskee vain palvelukauppaa, ja tässä selvitetyt arvonlisäverokohtelut on 

selvitetty huolinta- ja rahtausalan palvelutuotteiden mukaisesti case-yrityksen 

näkökulmasta. Kyseiset palvelutuotteet ovat 

 rahdinvälityspalvelut (maakuljetukset, rautatiekuljetukset ja merikuljetuk-
set) 

 lastinkäsittelypalvelut (lastaus, purku ja siirtokuormaus) 

 varastointipalvelut (tullitavaran- ja kotimaan tavaran varastointi) 

 huolintapalvelut (rahti- ja tulliasiakirjat) 

 rautatievaunujen vaihtotyöt. 
 

Laskutuksen arvonlisäverokohtelun selvittämisen ongelma on ollut varsinkin 

palvelusuoritteissa, joissa yhdistyy yrityksen monta eri toimintoa. Laskutuksen 

kannalta on tärkeää selvittää, mikä on suoritetun kokonaispalvelun luonne, 
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onko kyseessä vienti, tuonti vai kotimaan myynti. Pelkkä välitysrahti on ollut 

helppo laskuttaa, kun tiedetään kuljetuksen määränpää. Mutta kun kyseiseen 

suoritteeseen liittyvät vielä lastinkäsittely, varastointi- ja huolintapalvelut, las-

kuttajan pitää tietää, miten oheispalvelut laskutetaan pääsuoritteen rinnalla.  

Tässä luvussa käyn läpi lyhyesti, millainen on arvonlisäverokohtelu sisä- ja ul-

kokaupan eri palvelusuoritteita laskuttaessa sekä millaiset merkinnät laskuun 

tulee kirjata arvonlisäverottomuuden perusteeksi. Arvonlisäverottomuuden pe-

rusteet on tulkittu arvonlisäverolaista, ja vaikka arvonlisäverolain mukaan on 

riittävää, että laskussa lukee ”veroton myynti”, käytetään työnantajayritykses-

säni Verohallinnon suositusta, että laskuun merkittäisiin myös arvonlisävero-

lain pykälä, johon verottomuus perustuu.  

 

8.1 Sisäkaupan arvonlisäverokohtelu 

Sisäkauppa jaettiin kahteen eri osaan, kotimaan palvelumyyntiin ja palvelu-

myyntiin Euroopan unionissa. Tässä luvussa selvitän molempien kauppatapo-

jen arvonlisäverokohtelun. 

Kotimaan palvelumyynti  

 laskutetaan arvonlisäverollisena (ALV 24 %) 

Kotimaan palvelumyyntiä ovat 

1. Suomessa tuotetut palvelut, joista laskutetaan Suomeen rekisteröitynyttä 
asiakasyritystä 

2. Suomesta toiseen EU-maahan siirtyvän tavaran välityspalvelut, jos niistä 
laskutetaan Suomessa rekisteröitynyttä asiakasyritystä 

3. palvelusuoritteen myynti, josta laskutetaan toisessa EU-maassa sijaitsevaa 
asiakasyritystä, joka ei ole rekisteröitynyt verovelvolliseksi omassa maas-
saan. 
 

 

Palvelumyynti EU-maahan  

 laskutetaan arvonlisäverottomana (käänteinen verovelvollisuus) 

Palvelumyyntiä EU-maahan on se, kun 
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1. Palvelusuorite tapahtuu kokonaan Suomessa, mutta siitä laskutetaan toi-

sessa EU-maassa verovelvollisena olevaa asiakasyritystä. 
2. Palvelusuorite tapahtuu toisessa EU-jäsenmaassa ja siitä laskutetaan sa-

massa maassa verovelvollisena olevaa asiakasyritystä. 
3. Palvelusuorite tapahtuu toisessa EU-jäsenmaassa, ja siitä laskutetaan 

kolmannessa EU-jäsenmaassa verovelvollisena olevaa asiakasyritystä. 
 

Laskuun tulee tehdä merkintä arvonlisäverottomuuden perusteeksi. Se voi olla 

”ALV 0 %, AVL 65 § ” tai ”Käännetty verovelvollisuus, arvonlisäverodirektiivi 

44 art.” (Englanniksi ”Reverse charge, VAT Directive art.44”.) Lisää tietoa 

käännetystä verovelvollisuudesta Euroopan unionin sisäkauppaa koskien löy-

tyy Euroopan komission sivuilta. 

Käänteistä verovelvollisuutta voidaan käyttää vain, jos ostajayritys on rekiste-

röitynyt arvonlisäverovelvolliseksi omassa maassaan. Myyjän velvollisuus on 

ennen laskun tekoa tarkistaa kyseinen asia Euroopan unionin VIES-

järjestelmästä. 

 

8.2 Ulkokaupan arvonlisäverokohtelu 

Ulkokauppa jaettiin ensin kahteen osaan, tuontiin ja vientiin. Tässä luvussa 

selvitän niiden arvonlisäverokohtelun ainoastaan palvelusuoritteiden myynnin 

osalta. Tavaran tuonnin tai viennin arvonlisäverokohteluun en puutu enempää, 

kuin mitä olen niistä aiemmin ulkokaupan luvussa selvittänyt, koska opinnäy-

tetyöni toimeksiantajayritys ei suorita tavarakauppaa, vaan ainoastaan huolin-

ta- ja rahatausalan palvelumyyntiä.  

Tuontipalvelut 

1. Lopullinen maahantuonti  
 

  laskutetaan arvonlisäverottomana  

Tuontipalveluissa laskutetaan arvonlisäverottomana rahti yhteisön rajalta 
ensimmäiseen Suomessa sijaitsevaan määräpaikkaan, sillä kyseisen rah-
din arvonlisävero veloitetaan maahantuojalta tuontitavaran tullauksen yh-
teydessä.  

Laskuun tulee tehdä merkintä arvonlisäverottomuuden perustaksi. Sen voi 
merkitä ”ALV 0 %, AVL 71 § ”. 
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  laskutetaan arvonlisäverollisena (ALV 24 %) 

Tuontitavaran maahantuonnin ja tullauksen yhteydessä suoritetut huolinta-
palvelut laskutetaan arvonlisäverollisena. Tuontitullauksen jälkeen tavara 
luovutetaan vapaaseen liikkeeseen kotimaan markkinoille, joten kaikki ta-
varan liikkumiseen, käsittelyyn tai varastointiin liittyvät oheispalvelut lasku-
tetaan tullauksen jälkeen arvonlisäverollisena. 
 

 

2. Väliaikainen maahantuonti  
 

  laskutetaan arvonlisäverottomana 

Väliaikaisessa maahantuonnissa tavara saapuu EU:n ulkopuolelta väliai-
kaisesti yhteisön alueelle. Täysin tuontitulliton väliaikainen maahantuonti 
tarkoittaa, että kaikki kyseiseen tavaraan liittyvät myydyt oheispalvelut las-
kutetaan arvonlisäverottomana.  
 
Laskuun tulee tehdä merkintä arvonlisäverottomuuden perustaksi. Sen voi 
merkitä ”ALV 0 %, AVL 18 b § ”. 

 

  laskutetaan arvonlisäverollisena (ALV 24 %) 

Jos väliaikaisesti maahantuotu tavara on statukseltaan osittain tuontitulli-
ton, tarkoittaa se sitä, että se on vapautettu tuontitullista vain osittain. Täl-
laisessa tapauksessa arvonlisävero kannetaan tuodusta tavarasta koko-
naan, mikä tarkoittaa että kaikki väliaikaiseen tuontiin liittyvät oheispalvelut 
laskutetaan arvonlisäverollisina. 
 

 

3. Sisäinen jalostus 
 

  laskutetaan arvonlisäverottomana  

Suspensiojärjestelmässä sisäisen jalostuksen menetelmään tuotavat tava-
rat jalostetaan EU-alueella, jonka jälkeen ne poistuvat yhteisön ulkopuolel-
le. Tällaisessa tullin myöntämässä järjestelmässä kaikki tavaran tullit ja ar-
vonlisäverot lykkääntyvät, kunnes tavara on varmistetusti poistunut EU:n 
ulkopuolelle, jonka jälkeen tullin ja arvonlisäveron maksuvelvollisuus pois-
tuu kokonaan. Suspensiojärjestelmässä olevien tuotteiden oheispalvelut 
laskutetaan arvonlisäverottomina. 
 
Laskuun tulee tehdä merkintä arvonlisäverottomuuden perusteeksi. Sen 
voi merkitä ”ALV 0 %, AVL 18 b § ”. 
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  laskutetaan arvonlisäverollisena (ALV 24 %) 

Tullinpalautusjärjestelmässä maahantuoja joutuu maksamaan kaikki tava-
raan liittyvät tuontimaksut tavaran saapuessa yhteisön alueelle. Kyseiset 
maksut palautetaan takaisin maahantuojalle niiltä osin, kun sisäisessä ja-
lostuksessa olleet tuotteet siirtyvät takaisin EU:n ulkopuolelle. Tässä tapa-
uksessa kaikki oheispalvelut laskutetaan arvonlisäverollisina. 
 

 

4. Valmistus tullin valvonnassa  

 

 laskutetaan arvonlisäverottomana  

Valmistuksessa tullin valvonnassa tarkoittaa, että tuontitavaraa käsitellään 
yhteisön alueella tavalla, joka muuttaa sen lajia ja tilaa, jonka jälkeen se 
tullataan vapaaseen liikkeeseen maksamalla siitä kaikki tuontimaksut. Tä-
mä tarkoittaa sitä, että kyseiseen tuotteeseen liittyvät oheispalvelut lasku-
tetaan verottomina, sillä oheispalveluiden arvonlisävero veloitetaan tava-
ran tullauksen yhteydessä. 

Laskuun tulee tehdä merkintä arvonlisäverottomuuden perusteesta. Sen 
voi merkitä ”ALV 0 %, AVL 71 § ”. 

Sen jälkeen, kun tavara on tullattu ja se on siirtynyt vapaaseen liikkeeseen, 
tulee siitä aiheutuvat laskutettavat suoritteet laskuttaa arvonlisäverollisina. 

  

Vientipalvelut  

1. Lopullinen vienti  
 

 laskutetaan arvonlisäverottomana  

Lopullisessa viennissä tavara viedään pysyvästi EU:n ulkopuolelle. Vienti 
on arvonlisäverotonta sekä tavaroiden että palveluiden osalta. Tämä tar-
koittaa, että kaikki lopulliseen vientiin liittyvät oheispalvelut laskutetaan ar-
vonlisäverottomina. 

Laskuun tulee tehdä merkintä arvonlisäverottomuuden perusteesta. Sen 
voi merkitä ”ALV 0 %, AVL 71 § ”. 

 

2. Väliaikainen vienti  
 

 laskutetaan arvonlisäverottomana  
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Väliaikaisessa viennissä tavara viedään yhteisön ulkopuolelle korkeintaan 
24 kuukaudeksi, maksamatta tullia tai arvonlisäveroa. Tämä tarkoittaa, että 
kaikki väliaikaiseen vientiin liittyvät oheispalvelut laskutetaan myös arvon-
lisäverottomina. 

Laskuun tulee tehdä merkintä arvonlisäverottomuuden perusteesta. Sen 
voi merkitä ”ALV 0 %, AVL 71 § ”. 

 

3. Ulkoinen jalostus  
 

 laskutetaan arvonlisäverottomana  

Ulkoisessa jalostuksessa tavara viedään yhteisön ulkopuolelle valmistuk-
seen, käsiteltäväksi tai korjattavaksi. Jalostettu tuote tuodaan takaisin 
maahantuonnin perustein, jolloin siitä maksetaan kaikki tarpeelliset tuonti-
maksut. Täten ulkoisen jalostuksen tavaraan liittyvät oheispalvelut laskute-
taan arvonlisäverottomina, sillä arvonlisävero kyseisistä suoritteista makse-
taan tavaran maahantuonnissa tullauksen yhteydessä. 

Laskuun tulee tehdä merkintä arvonlisäverottomuuden perusteesta. Sen 
voi merkitä ”ALV 0 %, AVL 71 § ”. 

Sen jälkeen, kun tavara on tullattu ja se on siirtynyt vapaaseen liikkeeseen, 
tulee siitä aiheutuvat laskutettavat suoritteet laskuttaa arvonlisäverollisina. 

 

4. Passitus 
 

  laskutetaan arvonlisäverottomana  

Passituksessa kolmansista maista tullut tavara liikkuu paikasta toiseen 
EU:n alueella ilman tuontitullin tai arvonlisäveron maksamista. Tämä tar-
koittaa sitä, että kaikki kyseiseen tavarankuljetukseen liittyvät oheispalvelut 
laskutetaan arvonlisäverottomina. 
 

Laskuun tulee tehdä merkintä arvonlisäverottomuuden perusteesta. Sen 
voi merkitä ”ALV 0 %, AVL 71 § ”. 

 

 Tullivarastointi  

 laskutetaan arvonlisäverottomana 

Tullivarastossa säilytetään tullaamatonta tavaraa, josta ei ole maksettu 
tuontitulleja eikä arvonlisäveroa. Näin ollen kaikki tullivarastossa oleviin ta-
varoihin liittyvät oheispalvelut laskutetaan arvonlisäverottomina. 
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Laskuun tulee tehdä merkintä arvonlisäverottomuuden perusteesta. Sen 
voi merkitä ”ALV 0 %, AVL 71 § ”. 

 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tätä tutkimusta tehdessä huomasin, että arvonlisäverolaki ei ole aivan yksise-

litteinen ja tarkka laki. Siinä, missä tullauskäytännön säätelee ja ohjeistaa hy-

vin selvästi tulli, arvonlisäverolakia voi tulkita monin eri tavoin. Tässä kohtaa 

tulli ja verottaja eroavat toisistaan. Käytäntö on osoittanut, että tulli neuvoo ja 

ohjeistaa kirjallisesti, miten eri tilanteissa tulee toimia, kun vastaavasti verotta-

ja ei anna kirjallisesti ohjeistusta kuin ainoastaan ennakkoratkaisua hakemal-

la. Asiakas voi soittaa verottajan puhelinpalveluun, mutta kokemus on osoitta-

nut, että sieltä ei aina selvää vastausta saa. 

Tämän opinnäytetyön perustana on käytetty case-yrityksen oikeita palvelusuo-

ritteita, joten arvonlisäverokohtelut eri palvelusuoritteissa voidaan kohdistaa 

suoraan laskutettaviin tuotteisiin. Palvelusuoritteen laskuttaja saa tästä opin-

näytetyöstä suoraan tiedot, miten arvonlisäveroa laskutetaan ja millä perus-

teella. Näin ongelmakohdat yrityksen laskutuksessa arvonlisäveron suhteen 

pitäisi selvitä. 

Arvonlisäverolain ollessa tulkinnanvarainen, voi laskuttaessa kuitenkin tulla 

virheitä. Tärkeää on, että laskut tehdään johdonmukaisesti ja että arvonlisäve-

rokäytäntö ei vaihtele laskuttajan mukaan. Työnantajayrityksessäni on otettu 

kanta, että jos ei voida olla täysin varmoja siitä, että tuotettu suorite kuuluu 

laskuttaa nollaverokannalla, tulee arvonlisävero lisätä laskutettavaan tuottee-

seen.  

 

9.1 Tutkimuksen luotettavuus ja hyödynnettävyys 

Tätä tutkimusta tehdessä käytössäni on ollut uusimmat painokset arvonlisäve-

ro-oppaista ja tullin tiedotteista. Tietoa olen löytänyt myös internetistä, mutta 

on ollut hyvin tärkeää olla lähdekriittinen. Siksi olen hakenut tietoa vain viralli-

silta tullin ja verottajan internetsivuilta, Euroopan komission sivuilta sekä toi-

mialan käyttämältä Logistiikan Maailma -sivuilta. 
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Tullin internetsivut ovat hyvin informatiiviset ja ajan tasalla olevat. Sieltä löyty-

vät ulkomaankaupan voimassaolevat asiakasohjeet, määräykset ja tiedotteet 

niin yksityisille kuluttajille kuin yrityksillekin. Tietoa päivitetään jatkuvasti, ja se 

on luotettavaa.  

Vero-oppaista ja verottajan internetsivuilta arvonlisäveroon liittyvää tietoa löy-

tyy runsaasti, mutta sen tulkitseminen on ollut ajoittain hankalaa, sillä tuotetut 

palvelusuoritteet eivät ole olleet aina yksinkertaisia vienti- tai tuontikuljetuksia. 

Arvonlisäveron tulkinnanvaraisuus jättää pienen virhemarginaalin laskutuksen 

arvonlisäverokäytäntöön.  

Tutkimusta voivat kuitenkin hyödyntää kaikki huolinta- ja rahtausalalla toimivat 

yritykset, jotka harjoittavat kansainvälistä palvelukauppaa. Tämä tutkimus an-

taa suuntaviivat sille, miten arvonlisävero- ja tullauskäytäntö toimii kansainvä-

lisessä palvelukaupassa sekä, mitä kaikkea yrityksen tulee ottaa huomioon, 

jotta palvelusuoritteen tuottaminen onnistuu.  

 

9.2 Jatkotutkimusehdotukset ja kehittämistarpeet 

Tämä tutkimus on vain pintaraapaisu arvonlisävero- ja tullauskäytännöstä, ja 

se on saanut mielenkiintoni heräämään, ja huomaan miettiväni jatkoa. Koska 

tämä tutkimus lähti liikkeelle työnantajayritykseni tarpeesta selkeyttää arvon-

lisävero- ja tullauskäytäntöä, huomaan suunnittelevani tekeväni jatkossa tä-

män tutkimuksen pohjalta työnantajayritykselleni laskuttajan käsikirjan. Tuos-

sa käsikirjassa voitaisiin käydä läpi asiakkaittain palvelutuotteiden laskutus ja 

niiden arvonlisäverokohtelu sekä tarvittavat laskumerkinnät. Tämä helpottaisi 

laskuttajan työtä ja vähentäisi laskutuksen arvonlisäverokohtelun virhemargi-

naalia varsinkin tilanteissa, joissa laskuttajana on säännöllisesti laskuttavan si-

jainen. 

Yrityksessä olisi myös hyvä aloittaa käytäntö, jossa ennen uuden asiakkaan 

palvelusuoritteen tuottamista pidettäisiin palaveri, jossa käytäisiin läpi koko lo-

gistinen toimitusketju. Tällöin saataisiin selville kyseisen palvelusuoritteen ko-

konaiskuva ja se, miten arvonlisävero- ja tullauskäytäntö tulee oikein hoitaa 

aina huolinnasta laskutukseen saakka. 
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9.3 Oman oppimisen arviointi 

Tämä tutkimus on ollut mielenkiintoinen tehdä, koska aihe on mielestäni hyvin 

tärkeä ja käytännönläheinen jokapäiväisessä työssäni. Tutkimuksen aihe on 

hieman muuttunut ja muotoutunut matkan varrella alkuperäisestä, mutta se on 

yksi laadullisen tutkimuksen tapoja. Olen oppinut sopeutumaan muutoksiin ja 

muuttamaan ajatustapojani tutkimuksen aikana. Suurin vaikeus minulle on ol-

lut aikatauluista kiinni pitäminen, sillä tämä kevät on ollut työkiireiden takia 

kaikkea muuta kuin ihanteellinen tämä tutkimuksen kirjoittamiseen. 

Olen oppinut tätä tutkimusta tehdessäni, kuinka kansainvälisessä palvelukau-

passa on hyvin tärkeää ymmärtää tuotetun suoritteen kokonaiskuva. Yksikin 

pieni muutos saattaa vaikuttaa merkitsevästi tullaus- tai arvonlisäverokäytän-

töön. On tärkeää tietää ennakkoon kaikki osatekijät ja tiedot ennen palvelu-

suoritteen tuottamista ja laskuttamista, mutta on myös hyvin tärkeää osata va-

rautua äkkinäisiin ja ennalta arvaamattomiin muutoksiin, sillä niitä tapahtuu 

säännöllisesti huolinta- ja rahtausalalla. 
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