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1 Johdanto 

Autokauppaa harjoittavien yritysten kirjanpitoon ja verotukseen liittyy useita eri-

tyispiirteitä ja menettelyitä, jotka korostuvat erityisesti tällä toimialalla. Tämän 

vuoksi aiheen parissa työskentelevillä kirjanpidon ammattilaisilla tulee olla erityis-

osaamista soveltaa työssään oikeita ja ajantasaisia ohjeistuksia ja menettelyitä. 

Oikean ja tarpeellisen tiedon hankkiminen ja soveltaminen vaativat ammattitai-

toa, sillä tietoa on paljon, jolloin korostuu erityisesti kyky erotella oleellinen tieto 

massasta.  

Tässä opinnäytetyössä on koottu keskeisimpiä autoliikkeen kirjanpitoon ja vero-

tukseen liittyviä erityispiirteitä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joten tämän opin-

näytetyön kautta asiaan on helppo perehtyä, kun tuntee perusasiat verotuksesta 

ja kirjanpidosta. Hyvin tiivistetty, keskeisimmät asiat sisältävä kokonaisuus sääs-

tää aikaa tiedon etsijältä, kun tietoa ei tarvitse lähteä etsimään laajoista ja erilli-

sistä lähteistä.  

1.1 Tausta 

Ajatus opinnäytetyön aiheesta syntyi tämänhetkisten työtehtävieni kautta. Työs-

kentelyni autokauppaa harjoittavien yritysten kirjanpitojen parissa herätti minussa 

mielenkiinnon tehdä aihepiiriin liittyvä opinnäytetyö. Koin tämän opinnäytetyön 

erinomaiseksi mahdollisuudeksi kehittää ammattitaitoani ja tietämystäni tältä eri-

tyisalalta.  

Tehdessäni autokauppaa harjoittavien yritysten kirjanpidon tehtäviä olen etsinyt 

ajantasaista tietoa eri lähteistä ymmärtääkseni asioita paremmin. Itselleni teori-

aan sekä havainnollistettuihin esimerkkeihin tutustuminen auttavat työtehtävien 

suorittamisessa. Tutkiessani aikaisemmin tehtyjä opinnäytetöitä en löytänyt ai-

heesta täysin vastaavaa työtä. Löytämistäni opinnäytetöistä oman opinnäytetyöni 
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aihepiiriin liittyviä töitä ovat esimerkiksi autosihteerin näkökulmasta tehty ”Auto-

sihteerin käytännön opas” (Levänen, 2016) ja yleisellä tasolla autojen maahan-

tuonnista kertova opinnäytetyö ”Käytettyjen autojen maahantuonti – prosessi ja 

verotus” (Koivula, 2016).  

1.2 Tavoite 

Keskeisenä tavoitteenani oli saada opinnäytetyöstäni hyvä ja käytännöllinen tie-

topaketti autoliikkeen verotuksen ja kirjanpidon parissa työskenteleville sekä ai-

heesta kiinnostuneille. Opinnäytetyöni tutkimuskysymyksenä on, mitä erityispiir-

teitä liittyy ajoneuvojen vähittäismyyntiä harjoittavien yritysten toimintaan kuulu-

vien tapahtumien arvonlisäverotukseen ja kirjanpitoon. Opinnäytetyössäni tutkin, 

mitä eri lakeja ja ohjeistuksia tulee ottaa huomioon autokaupan liiketoiminnassa. 

Otan tutkimuksessani selvää, mitä eri verotusmenettelyjä voidaan käyttää, missä 

eri tilanteissa ja kuinka niitä sovelletaan. Tiiviin ja yhtenäisen tietopaketin tavoit-

teena on toimia hyödyllisenä työkaluna. Olen pyrkinyt opinnäytetyössäni tuo-

maan keskeisimmät asiat esille selkeästi ajantasaisia lakeja ja ohjeistuksia nou-

dattaen. Näin lukija saa selkeän yleiskatsauksen aiheeseen sekä tiedon siitä, 

mitä lakeja ja ohjeistuksia autokaupan verotuksessa ja kirjanpidossa noudate-

taan ja toisaalta tämän opinnäytetyön kautta on helppo löytää alkuperäisten tie-

tolähteiden äärelle. 

1.3 Menetelmät ja aineisto 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toteutuksessa on käytetty 

tukena kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimusmenetelmiä. Airaksisen ja Vilkan 

(2003, 9) mukaan toiminnallisella opinnäytetyöllä tavoitellaan ammatillisessa 

kentässä käytännön toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Toiminnallinen 

opinnäytetyö voi olla alasta riippuen esimerkiksi ammatilliseen käytäntöön suun-

nattu ohje, ohjeistus tai opastus.   

Laadullisen tutkimuksen teossa voidaan käyttää monia aineistonhankintamene-

telmiä. Kohdeilmiöstä voi olla jo valmiiksi kirjoitettuja aineistoja. Aineisto voi olla 
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mitä tahansa kirjoitettua, kuvallista tai äänimateriaalia. (Kananen 2015, 132.) 

Laadullinen aineisto on havainnoinnista kerättyä tekstiaineistoa, teemahaastatte-

lulla kerättyä haastatteluaineistoa sekä ilmiöön liittyviä erilaisia dokumentteja. Eli 

laadullinen aineisto voi olla usein monenlaisessa muodossa. Tutkija pyrkii löytä-

mään aineistoista oleelliset tiedot tutkimuskysymysten kannalta. (Kananen 2015, 

160.) Olen hyödyntänyt julkisia valmiiksi kirjoitettuja aineistoja, joista olen etsinyt 

tutkimuskysymyksen kannalta oleellisimmat tiedot. Olen opinnäytetyössäni pyr-

kinyt käyttämään laadukkaita ja monipuolisia tietolähteitä. Tietolähteinäni olen 

käyttänyt ajantasaista kirjallisuutta, lakeja, lausuntoja, ohjeistuksia sekä laaduk-

kaita verkkolähteitä. Olen eri tietolähteitä soveltaen koonnut eri aihealueisiin liit-

tyviä asioita yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Teorian tueksi olen havainnollistanut 

marginaaliverotusmenettelyn soveltamista käytännön esimerkeillä.  

1.4 Rakenne 

Opinnäytetyöni toisessa luvussa kerron autoalasta yleisesti sekä minkälaisia 

muutoksia alalla on ollut viime vuosina. Luvussa kerron lyhyesti myös autokau-

pan rahoituksesta, eli mitä eri rahoitusvaihtoehtoja auton hankinnassa voidaan 

käyttää. Kolmannessa luvussa käsittelen autoveroa ja sen määräytymistä. Tässä 

luvussa kerron myös autoveron käsittelystä kirjanpidossa sekä autoliikkeiden 

mahdollisuudesta käyttää esittelyautoja suorittamatta niistä autoveroa.  

Autojen ostojen ja myyntien arvonlisäverotuksellisestä käsittelystä kerron luvussa 

neljä. Luvussa kerron yleisesti arvonlisäverotuksesta sekä arvonlisäveron vähen-

nysoikeudesta. Lisäksi luvussa käsittelen autoliikkeiden toimintaan vahvasti liitty-

västä marginaaliverotusmenettelystä ja sen soveltamisesta. Käsittelen myös EU-

tuontiautoihin liittyen yhteisöhankintoja. Lukuun viisi olen koonnut keskeisimpiä 

tilanteita arvonlisäveron vähennysoikeudesta erityistapauksissa. Luvussa kuusi 

käsittelen kirjanpitoon liittyviä asioita, jotka tulee huomioida autoliikkeen kirjanpi-

dossa. Lukuun olen myös sisällyttänyt pari esimerkkiä havainnollistamaan teoriaa 

käytännössä. Lopuksi olen koonnut yhteenvedon keskeisimmistä asioista sekä 

pohdinnan, jossa tiivistän keskeisimpiä ajatuksiani opinnäytetyön aiheesta ja pro-

sessista. 
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2 Autoala Suomessa 

Autoala on ollut viime vuosina paljon otsikoissa. Niin Euroopan unionissa kuin 

Suomessakin on haluttu löytää ratkaisuja liikenteen kasvihuonepäästöjen vähen-

tämiseksi, mihin keskeisimpinä ratkaisuina pidetään autokannan keski-iän alen-

tamista sekä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Suomessa autoveron alentami-

nen on ollut ajankohtainen aihe. Autoveron alentamisella on todettu olevan vai-

kutusta autokannan keski-iän alentamisessa. 

Suomessa autojen keski-ikä ja romutusikä ovat noin kolmanneksen Euroopan 

unionin keskiarvoa suuremmat. Tähän pääsyynä pidetään autojen korkeita han-

kintahintoja. Viime vuosina Suomessa liikennekäytössä olevien autojen keski-ikä 

on kasvanut 3–4 kuukaudella vuosittain. (Autoalan tiedotuskeskus 2019a.) Suo-

messa auto on keskimäärin toiseksi suurin hankinta asunnon jälkeen. Vaikka 

auto ei ole sijoituksena lähtökohtaisesti kovin järkevä, moni haluaa omistaa auton 

asunnon tavoin. Markkinoilta löytyy yksityisille kuluttajille suunnattuja rahoitus-

malleja auton omistamisen lisäksi. Nämä mahdollistaisivat monille uudella autolla 

ajamisen. (Teknavi 2018a.) 

2.1 Autojen myynti Suomessa 

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan Suomessa ensirekisteröitiin 120 499 henki-

löautoa vuonna 2018 (kuva 1). Määrä on 1,6 prosenttia enemmän verrattuna vuo-

teen 2017. Loppuvuonna 2018 tehtiin lakimuutos autoveron alentamisesta, joka 

tuli voimaan 3.12.2018. Heti perään uusi autoveroa alentava lakimuutos tuli voi-

maan jo tammikuussa 1.1.2019. Tämä siirsi joulukuun ensirekisteröintejä tammi-

kuulle, sillä vuoden 2018 joulukuussa ensirekisteröintejä tehtiin 23,7 prosenttia 

vähemmän kuin vuonna 2017. (Autoalan tiedotuskeskus 2019.) Vaihtoehtoista 

käyttövoimaa hyödyntävien ajoneuvojen eli sähkö-, hybridi- ja kaasuautojen 

määrä kasvoi jälleen vuonna 2018. Bensiinikäyttöisten henkilöautojen ensirekis-

teröintien määrä kasvoi hieman. Vastaavasti dieselautojen määrä ensirekiste-

röinneissä laski vuonna 2018 verrattuna edellisvuoteen yli 20 prosenttia. Yli 15 
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prosenttia ensirekisteröityjen henkilöautojen osuudesta oli muita kuin perinteisiä 

bensiini- ja dieselkäyttöisiä henkilöautoja. (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

2019.)  

 

Kuva 1 Henkilöautojen ensirekisteröinnit. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

2019. 

Autoalalle vuosi 2018 oli poikkeuksellinen useammasta syystä. Vuoden alussa 

astui voimaan romutuspalkkiokampanja, jolla oli selvä vaikutus autokaupan vil-

kastumiseen tammi- ja elokuun välisenä aikana. Vuonna 2018 ensirekiste-

röidyistä autoista noin 5,5 prosenttia oli hankittu romutuspalkkiota hyödyntäen. 

Vuoden 2018 syyskuussa otettiin käyttöön uusi kulutuksen ja pakokaasujen mit-

tausmenetelmä WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). 

Tällä on ollut merkittäviä vaikutuksia tuotannon sekä mallistojen muutoksiin. Muu-

tokset ovat näkyneet kuluttajille sekä autoliikkeille toimitusaikojen pidentymisellä. 

Myös pakettiautojen mallistoihin on odotettavissa suuria muutoksia, sillä lainsää-

däntö laajenee vuoden 2019 syyskuussa pakettiautoihin. (Autoalan tiedotuskes-

kus 2019.) 
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2.2 Tavoitteet autokannan uudistamisessa  

Suomessa on tavoitteena tieliikennepäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 men-

nessä vuoden 2005 tasoon nähden. Suomessa noin viidennes kasvihuonekaa-

supäästöistä tulee liikenteestä, josta henkilöautoliikenteen osuus on noin yhdek-

sän prosenttia. Autoveron portaittainen alentaminen on tehokas keino autokan-

nan päästöjen vähentämiseen. (Autoalan tiedotuskeskus 2018b.) 

Suomen autoala ja valtio tekivät 22.11.2018 Green deal -ilmastosopimuksen, 

jolla tähdätään liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Sopimuksen ta-

voitteena on vähentää ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidi-

päästöjä ja lisätä korkeille biopolttoaineosuuksille soveltuvien autojen osuutta au-

tokannassa. Tavoitteena on myös edistää muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia 

hyödyntävien autojen yleistymistä sekä alentaa autokannan keski-ikää ja keski-

määräistä romutusikää. Sopimukseen voivat liittyä yksittäiset autoliikkeet ja lea-

singyhtiöt tekemällä sitoumuksen sitoumus2050.fi-sivustolle. Sopimus on voi-

massa vuoden 2025 loppuun. (Valtioneuvosto 2018.) Green Deal -sopimuksen 

kohteena ovat yritykset, jotka tuovat maahan, myyvät, liisaavat tai vuokraavat 

uusia henkilö-, paketti-, kuorma- tai linja-autoja. Yritysten liittyessä mukaan sopi-

mukseen ne sitoutuvat sopimuksen mukaisten tavoitteiden edistämiseen. Yrityk-

set valitsevat sopimuksessa esitetyistä toimenpiteistä ne toimet, jotka soveltuvat 

yrityksen omaan toimintaan. (Autoalan tiedotuskeskus 2018c.) 

Voidaan siis todeta, että autoverolain muutoksilla on ollut positiivisia vaikutuksia 

uusien autojen myyntiin ja sen myötä tavoitteiden saavuttamiseen hiilidioksidi-

päästöjen vähentämisessä. On havaittavissa, että kuluttajilla on halua omalta 

osaltansa vaikuttaa ilmastonmuutokseen hillitsemiseen ja kiinnostus vähäpääs-

töisempiä autoja kohtaan on kasvanut. Autoliikkeillä on oma haasteensa vastata 

asiakkaiden mieltymyksiin. 
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2.3 Autokaupan rahoitus 

Usein auton hankinta voi vaatia auton ostajaa miettimään erilaisia rahoitusvaih-

toehtoja. Auton ostajalla ei välttämättä ole auton ostohintaan vaadittavaa sum-

maa tai ostaja muuten haluaa maksaa auton pienemmissä erissä. Useat rahoi-

tusyhtiöt tekevät yhteistyötä autoliikkeiden kanssa ja tarjoavat palvelujaan auto-

liikkeiden välityksellä. Usein autoliikkeiden tarjoamissa rahoitusvaihtoehdoissa 

auto toimii luoton vakuutena. Rahoituksen myöntäminen ilman käsirahaa on 

yleistynyt tai käsirahana voi toimia myös vaihtoauto.  

2.3.1 Osamaksukauppa 

Yleensä autorahoituksella tarkoitetaan osamaksua, jolloin uusi tai käytetty auto 

maksetaan kuukausierissä. Lainasta ja kulutusluotosta autorahoitus eroaa erityi-

sesti siten, että autorahoituksessa ajoneuvo toimii vakuutena. Tällöin ei välttä-

mättä tarvita lisää vakuuksia. Ostaja maksaa sovitun käsirahan auton oston yh-

teydessä ja lopusta kauppahinnasta tehdään osamaksusopimus. Ostajan vanhaa 

autoa voidaan käyttää kokonaan tai osittain käsirahana, kun kaupat tehdään au-

toliikkeessä. Rahoitusyhtiö toimii auton omistajana rahoitussopimuksen ajan.  

Auton omistusoikeus siirretään ostajalle, kun velka on maksettu kokonaan pois. 

(Santander 2018.) 

Osamaksukaupassa on kyse irtaimen esineen kaupasta, jossa sopimuksen mu-

kainen hinta suoritetaan maksuerissä. Yksi tai useampi maksuerä erääntyy sen 

jälkeen, kun esine on luovutettu ostajalle. Osamaksukaupassa myyjä pidättää 

esineen omistusoikeuden tai myyjällä on oikeus ottaa esine takaisin siihen 

saakka, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan tai määrätty osa siitä on 

suoritettu. Myyjä siirtää velaksi jääneen osuuden rahoitusyhtiölle, joka tilittää 

myyjälle jäljelle jääneen kauppasumman. Kaupanteon kohteen ostanut asiakas 

maksaa sopimuksen mukaiset kuukausittaiset maksuerät suoraan rahoitusyhti-

ölle. Ostajan saadessa maksuaikaa kauppakohteen käteishintaan lisätään korko 

ja käsittelymaksut. Tällöin osamaksuhinnasta muodostuu korkeampi hinta, kuin 

mitä hinta olisi, jos maksu suoritettaisiin kokonaan käteisellä. (Tomperi 2017, 51.)  
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Osamaksukauppatilanteessa, jossa luotonantajana on elinkeinoharjoittaja ja luo-

tonottajana kuluttaja, noudatetaan kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä. Kulut-

tajasuojalain 7 luvun 1 §:n mukaan kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka 

elinkeinoharjoittaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle 

lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä 

(Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38). Tilanteissa, jossa luotonottajana on muu kuin 

kuluttaja, noudatetaan lakia osamaksukaupasta (Laki osamaksukaupasta 

18.2.1996/91).  

2.3.2 Leasing 

Mikäli auton ostaja ei halua ostaa autoa omaksi, autojen pitkäaikainen vuokraus 

eli leasing on myös mahdollista. Leasing-palvelut ovat yleistyneet ja yhä useampi 

autoliike tarjoaa ajoneuvoja erilaisilla sopimuksilla sekä yksityis- että yritysautoi-

lijoille.  

Leasing tarkoittaa pitkäaikaista, määräaikaista vuokraamista tietyin ehdoin. 

Yleensä leasingsopimuksien kesto on yleensä 2–4 vuotta. Osamaksusopimuk-

sen ja leasingin merkittävin ero on se, että sopimuskauden jälkeen auto ei siirry 

vuokraajan omistukseen, ellei sopimukseen ole määritelty lunastusoptiota. Mikäli 

sopimuksessa on lunastusoptio, leasingajan jälkeen autosta määritetään jään-

nösarvo, millä auton voi ostaa. Pääsääntöisesti leasingsopimukset voidaan jakaa 

kahteen kategoriaan: rahoitusleasing ja huoltoleasing. Rahoitusleasingissa vuok-

raaja vuokraa auton tietyn ajan verran ja maksaa auton huollot sekä muut kulut 

itse. Huoltoleasingsopimuksessa esimerkiksi auton huollot, renkaiden säilytys, 

korjaukset sekä jopa pesut ja katsastukset kuuluvat leasingsopimukseen, riip-

puen sopimuksen ehdoista. Huoltoleasingsopimuksissa on rajoitettu kilometri-

määrä. (Katsastushinnat.fi 2016.) 

Erityisesti yritysten suosima tapa hankkia auto on auton pitkäaikainen vuokraa-

minen. Leasingautoja ei kirjata yrityksen taseeseen, joten leasingin etuna on 

helppous yrityksen kirjanpidon näkökulmasta. Yritykselle ei myöskään tule riskiä 

auton arvonalenemisesta. (Teknavi 2018b.)  
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Nykyisin iso osa autoliikkeistä tarjoaa auton ostamisen sijaan yksityisleasingia eli 

auton pitkäaikaista vuokraamista. Yksityisleasingista onkin tullut yhä suositumpi 

tapa hankkia auto. (Autotalli.com 2019a.) Yksityisleasingissä yksityishenkilö 

vuokraa auton omaan käyttöönsä. Yksityisleasingsopimuksien kesto on yleensä 

2–4 vuotta. Yleensä leasingsopimukset sisältävät ajo-oikeuden lisäksi vakuutuk-

sen, huollot sekä renkaanvaihdot. (Autotalli.com 2019b.) 

Perehtyessäni eri autoliikkeiden tarjoamiin leasingpalveluihin autoliikkeiden Inter-

net-sivuilta havaitsin, että leasingsopimuksia on tarjolla paljon erilaisia. Tämä 

osoittaa sen, että leasingautojen käyttö on yleistynyt ja auton omistaminen ei ole 

välttämättömyys. Leasingautot voivat olla käyttäjilleen huolettomia, sillä leasing-

sopimuksiin voidaan sisällyttää erilaisia sopimusmalleja.  

3 Autovero 

3.1 Yleistä autoverosta 

Suomessa autoverolaki (1482/1994) tuli voimaan vuoden 1995 alussa Suomen 

liittyessä Euroopan unioniin. Autovero on kertaluonteinen vero, joka perustuu ajo-

neuvon arvoon. Kyseinen vero maksetaan, kun ajoneuvo rekisteröidään tai ote-

taan käyttöön Suomessa ensimmäistä kertaa. (Määttä 2017, 559). Autovero tulee 

maksaa ennen ajoneuvon rekisteröintiä ja käyttöönottoa (Verohallinto 2018a). 

Uudesta autosta maksettava autovero suoritetaan Verohallinnolle ja ensirekiste-

röinnin jälkeisestä autoveron perimisestä vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto 

Trafi (Valtiovaranministeriö 2018). Autovero kannetaan uudesta tai käytettynä 

maahantuodusta henkilöautosta (M1-luokka), pakettiautosta (N1-luokka) ja 

muusta sellaisesta autosta, jonka oma massa on alle 1 875 kg, moottoripyörästä 

(L3 ja L4-luokka) sekä L7-luokkaan kuuluvista nelipyöräisistä moottoriajoneu-

voista. Kokonaismassaltaan yli 3 500-kiloiset autot käsitellään kuorma-autoina, 

jotka eivät ole ajoneuvoveron alaisia ajoneuvoja. (Määttä 2017, 559.) 

Ajoneuvo, josta on jo aikaisemmin autovero suoritettu, verotetaan uudelleen ensi 

kertaa käyttöön otettavana tai rekisteröitävänä ajoneuvona, mikäli se otetaan 
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käyttöön sen jälkeen, kun 50 prosenttia tai enemmän ajoneuvon osista on vaih-

dettu. Ajoneuvo verotetaan aina uudelleen, jos itsekantavalla korilla varustetun 

ajoneuvon kori vaihdetaan. Autoverolain 21 §:n mukaan autoverosta vapaita ovat 

pelastusauto, sairasauto, invataksi, eläinlääkintäauto, kuorma-auto, yksinomaan 

ruumiiden ja hautajaistoimintaan liittyvien kukkalaitteiden kuljetukseen käytettävä 

ruumisauto sekä matkailuauto, jonka oma massa on vähintään 1 875 kiloa (Au-

toverolaki 29.12.1994/1482).  

3.2 Autoveron määräytyminen 

Autovero määräytyy ajoneuvon yleisen vähittäismyyntihinnan sekä ajoneuvon 

ominaishiilidioksidipäästöjen perusteella. Jos ajoneuvolle ei ole hiilidioksidipääs-

tötietoa, veroprosentti määräytyy ajoneuvon kokonaismassan sekä käyttövoiman 

perusteella. Autoverotasot sopeutettiin EU:n lainsäädännön mukaiseen uuteen 

WLTP-mittaustapaan kesällä 2018 tehdyn muutoksen myötä. (Valtiovarainminis-

teriö 2018.) Uusi autoverotaulukko ja pakettiautojen veroprosentista tehtävää vä-

hennystä osoittava verotaulukko WLTP-menetelmällä (Worldwide Harmonized 

Light Vehicles Test Procedure) mitatuille autoille tuli voimaan 1.9.2018. Uutta au-

toverotaulukkoa sovelletaan autoihin, jotka rekisteröidään tai on otettu käyttöön 

1.9.2018 tai sen jälkeen ja joiden CO2-päästötieto on mitattu WLTP-menetel-

mällä. Tällöin uuden auton verotuksessa sovelletaan WLTP-mittaustavan mu-

kaista päästöarvoa. (Valtioneuvosto 2018.) Autoverolaki sisältääkin kaksi eri ve-

rotaulukkoa. Verotaulukko 1 A on WLTP-mittaustavalla mitatuille autoille. Vero-

taulukko 1 on tarkoitettu muualla EU:n lainsäädännössä tarkoitetulla mittausta-

valla mitatuille sekä kokonaismassan perusteella verotettaville autoille. (Valtiova-

rainministeriö 2018.) 

Autoverolain 3 luvun 6 §:ssä on kerrottu autoveron määräytymisestä. Uudesta 

henkilö- ja pakettiautosta suoritettava vero määräytyy laissa olevan verotaulukon 

1 tai 1 A mukaisesti. Veron määrä on taulukon mukainen prosenttimäärän auton 

verotusarvosta, jollei lain 8 §:ssä säädetä toisin. Veroprosentti määräytyy auton 

polttoaineenkulutusta vastaavan hiilidioksidipäästön perusteella. Nämä pohjau-

tuvat Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyihin vaatimuksiin. Mikäli ajo-
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neuvosta ei ole autoverolain 1 momentin edellytyksiä täyttävää tietoa hiilidioksi-

dipäästöistä, veroprosentti määräytyy auton kokonaismassaa ja käyttövoimaa 

vastaavan laskennallisen hiilidioksidipäästön perusteella verotaulukon 1 mu-

kaan. Jos ajoneuvon käyttövoima on pelkästään sähkö, autoveron osuus on pie-

nin verotettava osuus verotaulukon 1 mukaan. (Autoverolaki 29.12.1994/1482.) 

Tuontiautoissa autovero määräytyy samojen periaatteiden mukaan riippumatta 

ajoneuvon tuontialueesta. Lisäksi tulli ja maahantuonnin arvonlisävero tulee mak-

saa silloin, kun ajoneuvo tuodaan maahan EU:n ulkopuolelta. (Verohallinto 

2018a.)  

Ajoneuvon verotusarvona pidetään sen yleistä verollista vähittäismyyntiarvoa. 

Yleinen vähittäismyyntiarvo on hinta, joka olisi yleisesti saatavissa myytäessä sa-

manlainen ajoneuvo verollisena Suomen markkinoilla kuluttajan asemassa ole-

valle ostajalle ajankohtana, jolloin ajoneuvo ilmoitetaan tai olisi pitänyt ilmoittaa 

verotettavaksi. (Autoverolaki 29.12.1482/1994). Jos ajoneuvon tilaus- ja kauppa-

sopimus on laadittu ennen edellä mainittua veropäivää, uuden ajoneuvon vero-

tusarvo vahvistetaan ajoneuvon tilaus- ja kauppasopimuspäivänä voimassa ole-

van hinnan mukaan. Esittelykäytössä käytetyn ajoneuvon arvonmääräytymispäi-

vänä pidetään päivää, jolloin ajoneuvon esittelykäyttö on alkanut siirtoluvalla. 

(Verohallinto 2016a.)  

Mikäli käytettävissä ei ole yleisiin myyntihintoihin perustuvaa arvoa, määritetään 

yleinen vähittäismyyntiarvo hinnasta, jolla yleisesti samanlaisia ajoneuvoja ilmoi-

tetaan myytäväksi, vähennettynä tavanomaisia alennuksia vastaavalla erällä. 

Kaikki se, mitä ajoneuvon ostaja välittömästi tai välillisesti luovuttaa vastikkeeksi 

ajoneuvosta myyjälle tai kolmannelle osapuolelle, luetaan ajoneuvon vähittäis-

myyntiarvoon. Ajoneuvon arvoon luettava erän nimitys, maksun ajankohta tai 

muu vastaava seikka ei ole vaikuta siihen täytyykö erä sisällyttää vähittäismyyn-

tiarvoon. Ajoneuvon arvoon ei kuitenkaan lueta tavanomaisia rahoituskuluja sekä 

ajoneuvon asiakkaalle toimittamisesta aiheutuvia kustannuksia, jos kustannukset 

ovat enintään 600 euron suuruiset. (Autoverolaki 29.12.1482/1994.)  

Kun ajoneuvo myydään ostajalle, kaikki ajoneuvossa olevat varusteet sisällyte-

tään yleiseen vähittäismyyntiarvoon. Määrättäessä ajoneuvon verotusarvoa ajo-
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neuvoon katsotaan kuuluvan toimintakuntoisina ainakin ne varusteet, jotka ajo-

neuvossa tulee olla, jotta se voitaisiin hyväksyä liikenteeseen. Myös muut sellai-

set varusteet katsotaan kuuluvan ajoneuvon vakiovarusteisiin, jotka tyyppihyväk-

synnän tai ajoneuvon valmistusmaassa julkaistun selvityksen perusteella kuulu-

vat niihin. (Määttä 2017, 563) 

Kun uusien ajoneuvojen yleisten vähittäismyyntiarvoihin perustuvia verotusar-

voja määritetään, määrityksessä käytetään apuna niin sanottuja kaupallisia ni-

mikkeitä. Maahantuoja tai valmistaja, joka tuo markkinoille uuden ajoneuvomallin 

ja myy sitä liiketoiminnan muodossa, on velvollinen ilmoittamaan ennen veroil-

moituksen jättämistä sen hinnan, jolla ajoneuvomallia ilmoitetaan myytäväksi 

Suomessa. Uusien ajoneuvojen verotusarvot vahvistetaan ilmoitusten perus-

teella kullekin kaupalliselle nimikkeelle. Nimikkeet muodostuvat markkinaehtoi-

sesti kaupallisin perustein. (Määttä 2017, 563) 

Suomeen käytettynä maahantuotujen ajoneuvojen verotuksessa käytetään sa-

maa periaatetta kuin miten Suomessa käyttöönotettu samankaltainen auto on ve-

rotettu samana vuonna. Autoveroa peritään käytetystä ajoneuvosta enintään se 

pienin määrä, joka Suomessa jo aikaisemmin rekisteröidyn, samanlaisena pidet-

tävän ajoneuvon arvossa on jäljellä. Verohallinnon määrittäessä autoveron mää-

rää se ottaa selvää aikaisemmin käytetyistä veroprosenteista ja soveltaa vero-

tukseen alinta veroprosenttia. Esimerkiksi Suomeen tuotavan vuonna 2009 Sak-

sassa käyttöönotetun auton verotuksessa sovelletaan vuoden 2009 veroprosent-

tia. Ajoneuvon vähittäismyyntihinnan määrityksessä käytetään MAHTI-järjestel-

mää, josta vähittäismyyntihintaa koskevat arvot haetaan. Vertailuarvoksi valitaan 

järjestelmästä mahdollisimman samankaltaiset ajoneuvot. (Autoalan tiedotuskes-

kus 2018a.) 

3.3 Autoveron suorittaminen ja käsittely kirjanpidossa 

Autoverolain 4 §:n mukaan autoveroa on velvollinen suorittamaan se, joka mer-

kitään rekisteriin ajoneuvon omistajaksi. Osamaksukauppatilanteessa verovel-

vollinen on ostaja, joka merkitään rekisteriin ajoneuvon haltijaksi. (Autoverolaki 

29.12.1994/1482). Tilanteessa, jossa ajoneuvon maahantuojana tai valmistajana 
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on rekisteröity asiamies, autoverosta vastaa kyseinen asiamies verovelvollisen 

sijasta. Autoverolain mukaan toissijaisessa vastuussa autoverosta on ajoneuvon 

rekisteriin merkitty omistaja. Rekisteröity jälleenmyyjä ilmoittaa ajoneuvon rekis-

teröitäväksi loppuostajan nimiin. Tämän jälkeen rekisteröity asiamies ilmoittaa 

ajoneuvon verotettavaksi ja maksaa veron. (Määttä 2017, 560.) Verovastuun siir-

tämisestä tulee aina tehdä kirjallinen sopimus ja siirtäjän on ilmoitettava siitä ve-

roviranomaiselle. Mikäli ilmoituksen tekeminen laiminlyödään, verosta vastaavat 

yhdessä ajoneuvon luovuttaja ja luovutuksen saaja tai luovuttajat ja luovutuksen 

saajat. Ajoneuvon luovutus tarkoittaa omistusoikeuden tai muun hallintaoikeuden 

luovutusta. (Autoverolaki 29.12.1994/1482.)  

Kirjanpitolautakunta on antanut autoveron kirjaamisesta ohjeen lausunnossaan 

1834/2009. Autovero käsitellään kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä läpikulku-

eränä. Autoveroa ei kirjata kirjanpidossa myyntituottoihin eikä se näin ollen sisälly 

kirjanpitovelvollisen liikevaihtoon. Autoveron verovelvolliselta peritty veronsaa-

jalle tilittämätön autovero kirjataan taseeseen Muut velat -erään. Vastaavasti, jos 

kirjanpitovelvollisella on autoverosaamisia, kirjataan nämä Muut saamiset -erään. 

(Kirjanpitolautakunta 1834/2009.) Myyjän on merkittävä ajoneuvon kauppahinta 

ja autoveron määrä kauppalaskulle erikseen tai ne tulee veloittaa eri laskuilla 

(Huhtala, Kallio, Lindholm, Ojala, Sääskilahti, Takalo 2018, 521). 

3.4 Esittelyautojen väliaikainen veroton käyttö 

Autoliikkeet käyttävät toiminnassaan esittelyautoja, joita hyödynnetään uusien 

automallien esittelyissä sekä koeajoissa. Ajoneuvojen maahantuontia, valmis-

tusta tai myyntiä harjoittava yritys voi käyttää Suomessa myytäväksi tarkoitettua 

ajoneuvoa väliaikaisesti verottomasti esittelykäytössä.  

Autojen vähittäismyyntiä harjoittavan yrityksen ei tarvitse rekisteröidä esittelykäy-

tössä olevia autoja autoliikkeen nimiin, vaan niitä voidaan käyttää esittelytarkoi-

tukseen niin sanotuilla siirtokilvillä (Hyttinen, Nyrhinen & Äärilä 2015, 213). Vero-

ton esittelykäyttö on mahdollista enintään yhdeksän kuukauden ajan. Esittely-

käyttöä voidaan käyttää lyhytaikaiseen, enintään kolmen vuorokauden pituiseen 
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myyntitarkoitukseen tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn yhtä asiakasta kohden. 

(Verohallinto 2016b.) 

Autoliikkeen henkilökunta ei voi käyttää esittelyajoneuvoja omiin ajoihinsa. Hen-

kilökunta voi kuitenkin siirtää esittelykäytössä olevia ajoneuvoja lyhyehköjä mat-

koja. Tällaisia luvallisia tilanteita ovat ajoneuvojen tankkaus, huolto ja pesu, ajo-

neuvon vienti koeajoon asiakkaalle tai haku asiakkaalta, vaikka kolmen päivän 

koeajoaika olisi ylittynyt sekä ajoneuvojen siirtäminen toimipisteiden välillä sekä 

markkinointitilaisuuksiin. Autoliikkeen myynti- ja markkinointitehtävissä toimivat 

henkilöt voivat tutustua työaikana uuteen automalliin ja käyttää ajoneuvoja lyhy-

ehköjä matkoja korkeintaan 12 tunnin ajan. (Tulli 2009.) 

Verohallinnolle tulee antaa ilmoitus ajoneuvosta ennen verottoman käytön aloit-

tamista. Käyttöönottoilmoitus on pidettävä mukana ajoneuvoa käytettäessä. Ve-

rottomia esittelyautoja käyttävän yrityksen on pidettävä kirjanpitoa siitä kenelle ja 

milloin ajoneuvo on luovutettu esittelykäyttöön ja milloin ajoneuvo on palautettu. 

Kirjanpitoon on kirjattava ajoneuvon kaikki ajot eli myös henkilökunnan suoritta-

mat ajot. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään viisi vuotta ja se tulee pyynnöstä 

esittää Verohallinnolle tarkastusta varten. (Verohallinto 2016b.) Esittelyautojen 

veroton käyttö koskee ainoastaan myytäväksi tarkoitettuja ajoneuvoja. Jos esit-

telyautoa käytetään osaksikaan autoliikkeen käyttöomaisuutena kuten esimer-

kiksi työsuhdeautona, veroton käyttö ei ole mahdollista. (Huhtala ym. 2018, 755.)  

4 Autojen hankinnan ja edelleenmyynnin arvonlisäverotuk-

sellinen käsittely 

Arvonlisävero luonnehditaan yleiseksi kulutusveroksi. Arvonlisävero kohdistuu 

kaikkiin tavaroihin ja palveluihin, ellei erikseen ole muuta säädetty. (Määttä 2017, 

419.) Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoi-

minnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä, Suo-

messa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista, Suomessa tapahtuvasta arvonli-

säverolain 26 a §:ssä tarkoitetusta tavaran yhteisöhankinnasta sekä Suomessa 
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tapahtuvasta arvonlisäverolain 72 I §:ssä tarkoitetusta tavaran siirrosta varastoin-

timenettelystä. (Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501.)  

Verollista liiketoimintaa varten hankittuihin tavaroiden arvonlisäveron vähennys-

oikeudesta säädetään arvonlisäverolain 10 luvun 102 §:ssä. Sen mukaan vero-

velvollinen saa vähentää verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta 

ostamastaan tavarasta tai palvelusta, maahan tuomastaan tavarasta, tekemäs-

tään yhteisöhankinnasta sekä arvonlisäverolain 72 I §:ssä tarkoitetusta tavaran 

siirrosta varastointimenettelystä suoritettavan veron.  

Arvonlisäverolaissa on kerrottu myös arvonlisäveron vähennysoikeuden rajoituk-

sista. Arvonlisäverolain 114 §:n kohdan 5 mukaan arvonlisäveron vähennysoi-

keuden rajoitus koskee henkilöautojen hankintaa sekä niiden käyttöä. Rajoitus ei 

kuitenkaan koske tilanteita, joissa henkilöauto on hankittu myytäväksi, vuokratta-

vaksi tai käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen. 

Rajoitus ei myöskään koske ajoneuvoa, joka on hankittu ainoastaan vähennyk-

seen oikeuttavaan käyttöön. (Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501.) Pakettiautoksi 

luetaan tavaran kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo, joka on kokonaismassaltaan 

enintään 3 500 kg. Pakettiautojen osalta arvonlisäverovähennyksen saa tehdä, 

jos ajoneuvoa käytetään vähennykseen oikeuttavassa liiketoiminnassa. Jos pa-

kettiautoa käytetään myös muussa tarkoituksessa, arvonlisäverovähennyksen 

saa tehdä vain siltä osin, mikä vastaa liiketoiminnan osuutta. (Verohallinto 2012.) 

Autokauppaa harjoittavalla yrityksellä on siis oikeus vähentää hankkimiensa 

vaihto-omaisuusautojen ostohintoihin sisältyvä vero. Myös kulkuneuvojen lea-

sing-toimintaa harjoittavat yritykset, taksiautoilijat sekä autokoulut voivat vähen-

tää ajoneuvojen ostohintoihin sisältyvän veron. Mikäli ajoneuvoa käytetään myös 

yksityisajoihin, kulkuneuvojen ostohintaan ja käyttökuluihin sisältyvä veron osuus 

yksityiskäytön vastaavalta osuudelta tulee jättää vähentämättä. (Hyttinen ym. 

2015, 302.) 
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4.1 Arvonlisäveron perusteeseen kuulumattomat erät 

Arvonlisäverolain 73 §:n mukaan myynnistä suoritettavan veron peruste on vas-

tike ilman veron osuutta, ellei arvonlisäverolain 73 c §:ssä säädetä toisin. Vastike 

on myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen perustuva hinta, joka sisältää kaikki 

hinnanlisät. (Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501.) Veroa tulee siis suorittaa kai-

kista myyjän ostajalta perimistä kustannuksista, jotka liittyvät verollisen tavaran 

tai palvelun myyntiin (liittymisperiaate). Liittymisperiaate tarkoittaa sitä, että mikäli 

suoritus muodostuu useasta erillisestä osasta, verokohtelun määrää pääsuorit-

teen verollisuus tai verottomuus ja siten veroa maksetaan myynnistä pääsuorit-

teen verokannan mukaan. Pää- ja sivusuoritetta on joskus vaikea erottaa toisis-

taan tai joissakin tapauksissa liittymä on niin löyhä, että verokohtelu myytävien 

hyödykkeiden kohdalla määräytyy itsenäisesti ja liittymisperiaatetta ei sovelleta 

(jakamisperiaate). (Hyttinen 2015, 196–197.) 

Arvonlisäveroa ei suoriteta autoverosta, joka on osa ajoneuvon myynnistä sisäl-

tämään vastiketta. (Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501). Autokauppias voi jättää 

arvonlisäveron suorittamatta autoveron osalta vain silloin, kun se myy auton en-

sirekisteröintiin liittyen. Myyjän tulee maksaa arvonlisävero myös auton myynti-

hintaan sisältyvän autoveron osalta, mikäli yritys käyttää ostamaansa ajoneuvoa 

arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaan toimintaan, esimerkiksi leasingtoi-

mintaan. Menettelyä sovelletaan yhtä lailla silloin, kun ajoneuvojen jälleenmyyjä 

myy käytettyjä, rekisteriin merkittyjä ajoneuvoja. Tällöin ei ole merkitystä myy-

däänkö ajoneuvot avoimella arvonlisäverolla vai marginaaliverotusta soveltaen. 

(Huhtala ym. 2018, 521.) 

Hyttisen ym. (2015, 213) mukaan autoliikkeellä on oikeus veloittaa autovero os-

tajalta ilman arvonlisäveroa, koska auto ensirekisteröidään esittelyajoneuvon os-

tajan nimiin. Esittelyajoneuvo on rekisteröitävä autoliikkeen nimiin, mikäli ajoneu-

voa käytetään esittelykäytön lisäksi muuhun tarkoitukseen, kuten esimerkiksi 

henkilökunnan työsuhdeautona. Tällöin autoliikkeen myydessä auto asiakkaal-

leen arvonlisäveroa on suoritettava myös autoveron osuudesta siltä osin kuin 

auto on ollut vähennyskelpoisessa käytössä. 
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Osamaksukauppatilanteissa veron perusteeseen ei lasketa osamaksukorkoa 

sekä rahoitusliikkeelle kertyviä käsittelymaksuja ja muita luoton perustamiskus-

tannuksia (Huhtala ym. 2018, 527). Osamaksukorkoa ei katsota hinnan perus-

teeseen luettavana hinnanlisänä, joten se on veroton. Verottomuuden edellytyk-

senä on, että osamaksusopimuksesta ilmenevät koron määrä sekä sen lasken-

taperuste. Verottomiksi rahoituspalveluiksi katsotaan myös muut osamaksukaup-

paan liittyvät luottosuhteesta johtuvat kustannukset. Näitä ovat ostajalta veloitet-

tavat luotonperustamiskustannukset ja eräkohtaiset käsittelymaksut. Osamaksu-

lisää ei myöskään pidetä osana myytävän tavaran hintaa. Osamaksulisät katso-

taan osaksi verotonta rahoituspalvelua, koska ne ovat ostajalta perittäviä kustan-

nuksia, jotka ovat syntyneet myyjälle tavaran toimittamisen jälkeen. (Hyttinen ym. 

2015, 209–210.) 

4.2 Arvonlisäveron määräytyminen 

Tulkittaessa arvonlisäverolakia arvonlisäveron suorittamisesta valtiolle ja arvon-

lisäveron vähennysoikeus koskee siis autokauppaa harjoittavia yrityksiä. Toimin-

taan liittyy kuitenkin erityispiirteitä silloin, kun autoliike käy käytettyjen tavaroiden 

kauppaa. Autojen vähittäismyyntiä harjoittavien yritysten toimintaan kuuluu tyy-

pillisesti käytettyjen autojen osto yksityishenkilöiltä eli ei-verovelvollisilta. Auto-

liike ostaa myös yrityksiltä käytettyjä autoja, joiden hankintahintaan ei sisälly vä-

hennettävää arvonlisäveroa. Toisilta yrityksiltä ostettavien ajoneuvojen arvonli-

säverokäsittely riippuu siitä, onko ajoneuvo ollut yrityksellä vähennykseen oikeut-

tavassa käytössä. Näissä tilanteissa asian parissa työskentelevät joutuvat pohti-

maan arvonlisäveron käsittelyä.  

Pääsäännön mukaan ostaja saa vähentää tavaran tai palvelun sisältämän arvon-

lisäveron, jos se on ostettu verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolli-

selta. Ajoneuvojen arvonlisäveron vähennysoikeuteen liittyy kuitenkin rajoituksia. 

(Verohallinto 2012.) Arvonlisäverotuksen näkökulmasta autojen myynnin tai han-

kintojen arvonlisäveron käsittelyyn ei vaikuta, onko auto kirjattu käyttö- vai vaihto-

omaisuudeksi kirjanpidossa. Sen sijaan auton hankinnan ja sekä sen edelleen-

myynnin arvonlisäveron käsittelyyn vaikuttaa auton tosiasiallinen käyttötarkoitus. 
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(Klemola 2007.) Yrityksen on aina suoritettava omistamansa ajoneuvon myyn-

nistä arvonlisäveroa, kun ajoneuvo on ollut yrityksellä vähennykseen oikeutta-

vassa käytössä. Mikäli ajoneuvo on ollut pelkästään yksityiskäytössä tai muussa 

sellaisessa käytössä, joka ei oikeuta arvonlisäveron vähennykseen, tällöin arvon-

lisäveroa ei suoriteta. Ajoneuvon käyttötarkoitus ratkaisee siis myynnin verotto-

muuden tai verollisuuden, eli ei se onko sen hankintahintaan sisältynyt arvonli-

säveroa. (Verohallinto 2012.) 

EU-tuontiautojen arvonlisäverotuksellisen käsittelyn lähtökohtana on se, onko 

tuontiauto arvonlisäverotuksessa uusi vai käytetty (Klemola 2010). Verohallinnon 

ohjeiden mukaan ajoneuvo on uusi, jos sitä ei ole koskaan rekisteröity eikä käy-

tetty. Uusina ajoneuvoina käsitellään myös uutena maahantuodut ajoneuvot, 

jotka ovat olleet väliaikaisesti verottomassa esittelykäytössä. Kun ajoneuvo tuo-

daan toisesta EU-maasta Suomeen, ajoneuvo luokitellaan uudeksi, jos ajoneuvo 

on myyty enintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun se on otettu käyttöön ensim-

mäistä kertaa tai jos ajoneuvolla on ajettu enintään 6 000 kilometriä. (Verohallinto 

2018b.) Vastaavasti, jos auto on ollut ulkomailla rekisteröitynä ja käytössä yli 

kuusi kuukautta tai sillä on ajettu yli 6 000 kilometriä ennen kuin auto myydään 

Suomeen, autoa pidetään käytettynä (Klemola 2010). 

Kun uusi kuljetusväline tuodaan toisesta EU-maasta Suomeen, tulee osto käsi-

tellä aina Suomessa EU-tavaraostona. Uusien kuljetusvälineiden myyntiin EU-

maasta toiseen käsitellään aina verottomana yhteisömyyntinä riippumatta osta-

jan verovelvollisuusasemasta. Siten myös yksityishenkilöt ovat velvollisia tilittä-

mään arvonlisäveron uusien autojen EU-ostoista. (Hyttinen & Svensberg 2018, 

58.) Arvonlisäverovelvolliset yritykset käsittelevät uusien autojen ostot toisista 

EU-maista normaaleina yhteisöhankintoina. Vero suoritetaan samalla tavalla kuin 

muista yhteisöhankinnoista. Veron määrä on 24 % auton hankintahinnasta. Han-

kintahinnassa otetaan huomioon kaikki erät, joista myyjä on ostajaa laskuttanut. 

Jos ostajalle on annettu alennuksia, hyvityksiä tai muita oikaisueriä, ne saadaan 

ottaa huomioon hankintahinnan vähennyksenä. (Verohallinto 2010.)  

Käytetty EU-tuontiauto käsitellään Suomessa arvonlisäverotuksellisesti siten, 

kuinka myynti on käsitelty arvonlisäverotuksessa myyntivaltiossa. Koska myyjän 
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arvonlisäverokäsittely vaikuttaa auton hankintahintaan ostajalla ja sen edelleen-

myynnin verotukseen, tulisi myyjän käyttämä arvonlisäverokäsittely selvittää jo 

kauppahintaa neuvoteltaessa. Toisen EU-maan käytetyn auton myyjä voi käsi-

tellä EU-myynnin tietyin edellytyksin yhteisömyyntinä, marginaaliverotettavana 

myyntinä, verottomana liikeomaisuuteen kuulumattomana omaisuuden myyntinä 

tai omassa maassaan verotettavana myyntinä. Menettely, jota auton myyjä so-

veltaa käytetyn auton myyntiin, tulisi ilmetä myyntitositteelta tai muusta kauppaan 

liittyvästä asiakirjasta. Tuontiauton ostajan tulisi pyytää myyjältä uusi lasku tai 

tarkennusta laskumerkintöihin, mikäli ulkomaalaisen myyjän laskumerkinnät ovat 

väärät tai niistä ei selviä myyjän soveltama arvonlisäverokäsittely. Muutoin voi 

käydä niin, että ostaja ei osaa käsitellä hankintaa arvonlisäverotuksellisesti oi-

kein. Ostaja voi esimerkiksi saada ulkomaalaiselta autonmyyjältä laskun, joka si-

sältää myyjämaan arvonlisäveron. Mikäli suomalainen jälleenmyyjä hyväksyy täl-

laisen laskun, osto voi aiheuttaa velvollisuuden rekisteröityä arvonlisäverovelvol-

liseksi myyjän maassa. Ostojen virheelliset arvonlisäverokäsittelyt voivat aiheut-

taa tuontiautojen edelleenmyyjälle suuria jälkiveroseuraamuksia. Siksi tuontiau-

tojen hankkijan tulisi ottaa selvää vaihtoehdoista, joilla se voi hankkia tuontiauton. 

Ostajan tulisi olla selvillä siitä, miten ulkomaalaisten myyjien soveltamat eri me-

nettelyt vaikuttavat ostajan omaan ostohintaan ja edelleenmyynnin hinnoitteluun. 

(Klemola 2010.) 

4.3 Marginaaliverotusmenettely 

Kuluttajat tai kuluttajan asemassa olevat eivät tilitä myynnistään veroa eikä heillä 

ole arvonlisäverotuksessa vähennysoikeutta. Verovelvolliset voivat vähentää ar-

vonlisäveron silloin, jos osto tapahtuu verollisena toiselta verovelvolliselta. Vero-

velvollisen ostaessa tavaran kuluttajalta verottomana, ostohintaan sisältyy tällöin 

kuluttajan aikanaan maksama vero piilevänä. Tämä johtuu siitä, että kuluttaja ei 

ole voinut vähentää tavaraan sisältyvää veroa. (Hyttinen ym. 2015, 667.) Kaup-

piaan myydessä verotta ostamansa tavaran eteenpäin tavaran myyntihinta sisäl-

tää piilevänä sen arvonlisäveron, joka on sisältynyt tavaraan sitä ostattaessa. Tä-

män kaltaisissa tilanteissa käytetyn tavaran edelleen myynnissä voidaan sovel-
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taa marginaaliverotusmenettelyä piilevän veron poistamiseksi. Tällöin tavaran jäl-

leenmyyjä suorittaa veron saamastaan voittomarginaalista eli tavaran myynti- ja 

ostohinnan erotuksesta. (Verohallinto 2018c.) Myyjä voi soveltaa myyntiinsä mar-

ginaaliverotusmenettelyä ostajan ollessa kuluttaja tai yritys (Huhtala ym. 2018, 

555). 

Marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen on vapaaehtoista ja se on mahdol-

lista silloin, kun tavaran myyjä on verovelvollinen jälleenmyyjä ja kaupan koh-

teena on käytetty tavara tai taide-, keräily tai antiikkiesine, jonka ostohinta on 

veroton ja se on ostettu verollista edelleenmyyntiä varten. (Verohallinto 2018c.) 

Marginaaliverotusmenettelyä voi soveltaa käytettyyn tavaraan, joka on ostettu 

verotta yksityishenkilöltä tai yleishyödylliseltä yhdistykseltä, pankilta, vakuutuslai-

tokselta tai muulta sellaiselta yhteisöltä, joka ei ole verovelvollinen. Toiselta ve-

rovelvolliselta yritykseltä ostettaessa osto voi olla veroton, jos tavara on ollut vä-

hennyskelvottomassa käytössä, esimerkiksi työsuhdeauto. (Tomperi 2017, 258.) 

Jälleenmyyjä voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä myös silloin, jos käytetyn 

tavaran osto tapahtuu toiselta verovelvolliselta, joka on soveltanut marginaalive-

rotusmenettelyä omaan jälleenmyyntiinsä. Tämä edellyttää, että ensimmäinen 

jälleenmyyjä on tehnyt myyntilaskuun merkinnän marginaaliverotusmenettelyn 

soveltamisesta. (Hyttinen ym. 2015, 676.) Marginaaliverotusmenettely soveltuu 

myös tavaraan, jonka myyntiin Suomessa tai toisessa EU-maassa oleva myyjä 

on soveltanut marginaaliverotusmenettelyä (Verohallinto 2018c).  

Marginaaliverotusmenettely ei sovellu tavaroiden hankintaan ja jälleenmyyntiin 

silloin, kun verovelvollinen jälleenmyyjä ostaa uusia eli ei-käytettyjä tavaroita ei-

verovelvolliselta. Myöskään sellaisten tavaroiden hankintaan, jotka verovelvolli-

nen ostaa osittain verottomana ja osittain verollisena menetelmää ei voida sovel-

taa. Autoliikkeen harjoittajalle tämänkaltainen tilanne voi tulla eteen silloin, kun 

taksiautoilija myy sellaisen taksiauton autoliikkeelle, jota on käytetty sekä liiketoi-

minnassa että yksityiskäytössä. Tällöin taksiauton myyntihinta käsitellään osittain 

verollisena ja osittain verottomana taksikäytön sekä yksityisajojen suhteiden mu-

kaisesti. Autoliike vähentää auton ostossa laskuun sisältyvän veron ja käsittelee 

auton myynnin verollisena myyntinä myydessään auton kotimaahan. (Verohal-

linto 2018c.) 
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Arvonlisäverolaissa käytetty tavara tarkoittaa irtainta esinettä, joka on ollut käy-

tössä ja se soveltuu edelleen käytettäväksi joko sellaisenaan, korjauksen tai kun-

nostuksen jälkeen tai osiin purettuna. Marginaaliverotusmenettelyä voidaan so-

veltaa osiin purettavaan tavaraan, jos purettuja osia käytetään muiden tavaroiden 

kunnostuksessa tai korjauksessa. Marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen on 

siis mahdollista myös esimerkiksi silloin, kun autoliike, -huoltamo tai -purkaamo 

ostaa kuluttajalta käytetyn auton ja joko huoltaa auton ja myy sen kunnostuksen 

jälkeen, purkaa autosta varaosat ja myy ne sellaisinaan eteenpäin tai purkaa au-

tosta varaosat ja käyttää ne huoltamon asiakkaiden autojen korjaus- ja huolto-

töissä. (Hyttinen ym. 2015, 669–670.) 

Myyjän sovellettaessa myyntiinsä marginaaliverotusmenettelyä laskulle ei saa 

merkitä veron määrää. Edes voittomarginaalista laskettua veron määrää ei saa 

merkitä laskulle. Sen sijaan laskulle tulee tehdä viittaus marginaaliverotusmenet-

telyn soveltamisesta. Merkintä tulisi olla: ”voittomarginaalijärjestelmä – käytetyt 

tavarat”. Suositeltavaa on tehdä laskulle merkintä, että myyntihinta ei sisällä vä-

hennettävää arvonlisäveroa. (Verohallinto 2018c.) Vanha Verohallinnon käytetty-

jen tavaroiden kauppaa koskeva ohje sisälsi konkreettisia esimerkkejä laskumer-

kintöjä verottomuuden osoittamiseksi. Voimassa oleva Verohallinnon ohje ei si-

sällä tällaisia ohjeita, mutta niiden soveltamiselle ei ole estettä. Esimerkiksi yksi-

tyishenkilöltä saadussa myyntitositteessa voidaan käyttää merkintää ”omassa 

käytössä ollut tavara”. Yleishyödyllisen yhteisön antamassa tositteessa voidaan 

käyttää merkintää ”AVL:n ulkopuolista toimintaa”. Jos jälleenmyyjälle tapahtuva 

veroton myynti perustuu esimerkiksi siihen, että vähennysrajoitusten vuoksi os-

taja ei ole voinut vähentää tavaran hankintaan ja käyttöön liittyviä arvonlisäveroja, 

tositteeseen voi tehdä merkinnän ”ollut vähennyskelvottomassa käytössä”. (Huh-

tala ym. 2018, 561.)  

Yrityksen myydessä asennettuna marginaaliverotusmenettelyllä ostettu käytetty 

tavara esimerkiksi auton varaosa, tavaran ja työn osuudet on eriteltävä myyntito-

sitteeseen. Tavaran osuudesta tulee laskulle tehdä merkintä marginaaliverotus-

menettelyn soveltamisesta. Työn osuudesta tulee merkitä veron peruste, yksik-

köhinta ilman veroa, verokanta sekä suoritettavan veron määrä. Erittelyt on teh-
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tävä laskulle vastaavasti myös silloin, jos samalla laskulla veloitetaan marginaa-

liverotettavan tavaran myynti sekä yleisten säännösten mukaan verotettava 

myynti. (Verohallinto 2018c.) 

Marginaaliverotusmenettely on purettava, jos marginaaliverotusmenettelyn edel-

lytykset eivät täyty. Tällöin tavaran osto ja myynti tulee käsitellä arvonlisäveron-

lain yleisten säännösten mukaan. Marginaaliverotusmenettely tulee purkaa esi-

merkiksi silloin, jos yritys on saanut vääriä merkintöjä sisältävän marginaalivero-

tusmenettelyä koskevan laskun eikä laskua korjata tai yritys ottaa marginaalive-

rotusmenettelyllä ostamansa auton omaan käyttöönsä. (Verohallinto 2018c.) 

Mikäli jälleenmyyjä ei sovella tavaran hankintaan marginaaliverotusmenettelyä, 

tavaran myynnistä tulee maksaa veroa koko jälleenmyyntihinnasta. Tällöin tava-

ran verovelvollisella ostajalla on oikeus vähentää tavaran ostohintaan sisältyvä 

vero yleisten vähennyssäännösten perusteella. Myyjän soveltaessa marginaali-

verotusmenettelyä verovelvollinen tavaran ostaja ei voi tehdä ostovähennystä 

marginaaliverotetusta tavarasta. (Hyttinen ym. 2015, 668.) Arvonlisäveron yleistä 

vähennysoikeutta ei ole marginaaliverotusta soveltaneelta myyjältä hankittuun ta-

varaan, sillä hankintaan ei sisälly niin sanottua avointa vähennettävää arvonli-

säveroa (Huhtala ym. 2018, 555). Tämän takia marginaaliverotusmenettelyn so-

veltaminen ei ole järkevää silloin, kun myyjä myy tavaran toiselle verovelvolliselle. 

Marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen sopii tilanteisiin, joissa verovelvolli-

nen myyjä myy tavaran suoraan ei-verovelvolliselle kuluttajalle tai toiselle jälleen-

myyjälle, joka jälleenmyy tavaran eteenpäin ei-verovelvolliselle kuluttajalle. (Hyt-

tinen ym. 2015, 668.)  

4.4 Marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen EU-tuontiautoissa 

Marginaaliverotusmenettelyä voidaan toisesta yhteisömaasta tehtyihin hankintoi-

hin soveltaa yleensä vastaavin edellytyksin kuin kotimaisiin hankintoihin. Toi-

sesta EU:n jäsenvaltiosta käytettyjen tavaroiden kauppiaalta edelleenmyyntiä 

varten hankittuun tavaraan marginaaliverotusta voidaan soveltaa vain, jos myyjä 

on soveltanut kauppaan marginaaliverotusmenettelyä ja tehnyt siitä merkinnän 

myyntitositteeseen. (Huhtala ym. 2018, 560.) Englanniksi tämä merkintä voi olla 
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esimerkiksi ”Margin scheme”. Jos ostajan saamasta ostolaskusta ei käy ilmi, 

onko myyjä soveltanut myyntiinsä marginaaliverotusmenettelyä, ostajan tulisi 

varmistaa tämä myyjältä. Lasku ei voi tällöin sisältää yhteisömyynnin merkintöjä. 

(Klemola 2010.) 

Suomeen hankitun tuontiauton verottomuus voi perustua useampaan seikkaan. 

Auton osto voi tapahtua ei-verovelvolliselta myyjältä, verovelvollinen myyjä myy 

verottomassa käytössä olleen auton tai myyjä on voinut hankkia auton edelleen 

myytäväksi marginaaliverojärjestelmässä. Kaikissa näissä tilanteissa voidaan 

EU-tuontiautoihin soveltaa marginaaliverotusmenettelyä. (Klemola 2010.)  

Koska marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen on aina vapaaehtoista, edel-

leenmyyjä voi käsitellä EU-tuontiauton hankinnan marginaaliverotettavana os-

tona tai vähennyskelvottomana ostona. Sillä, miten ostaja käsittelee auton han-

kinnan, on merkitystä myös määriteltäessä auton edelleenmyyntihintaa. Mikäli 

ostaja käsittelee tuontiauton marginaalivero-ostona, tulee auton edelleenmyynti 

käsitellä marginaaliverotettavana myyntinä. Jos ostaja on kirjannut auton oston 

verottomiin ostoihin, tulee auton edelleenmyynti käsitellä normaalina verollisena 

myyntinä. Tällöin arvonlisävero lasketaan koko myyntihinnalle eikä vain katteelle. 

(Klemola 2010.) 

4.5 Yhteisöhankinnat 

Yhteisöhankinnasta eli EU-tavaraostosta on kysymys silloin, kun tavara kuljete-

taan EU-maasta toiseen ja ostajana on elinkeinoharjoittaja tai joku muu oikeus-

henkilö. Yrityksen hankkiessa tavaroita toisista EU-maista tavaroiden arvonli-

säverokäsittely määräytyy pääasiassa ostajan verovelvollisuusaseman perus-

teella. Eli arvonlisäverovelvollinen yritys suorittaa ostostaan kotimaan mukaisen 

veron. (Hyttinen & Svensberg 2018, 51.) Tällöin ulkomaalainen myyjä on käsitel-

lyt myynnin arvonlisäverottomana yhteisömyyntinä. Laskumerkinnät, joilla verot-

tomiin yhteisömyynteihin viitataan, vaihtelevat maittain. Arvonlisäverodirektiivin 

mukaan laskulla oleva viittaus voi olla artiklaviittaus arvonlisäverodirektiiviin, py-

käläviittaus kansalliseen arvonlisäverodirektiiviin tai vapaamuotoinen viittaus. 
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Esimerkiksi saksaksi viittaus voi olla laskulla seuraavasti: ”Steuerfreie innerge-

mainschaftliche Lieferung 4 Nr. 1 b) 6a UstG”. Vapaamuotoisena viittaus englan-

niksi voi laskulla olla esimerkiksi: ”Intra-Community Supply”. Jos myynti on käsi-

telty yhteisömyyntinä, laskulta tulisi löytyä sekä myyjän että ostajan arvonlisäve-

rotunniste. Suomessa arvonlisäverotunniste muodostuu FI-kirjaimista sekä y-tun-

nuksesta. (Klemola 2010.) 

Yhteisöhankinnasta suoritettavan veron perusteena pidetään myyjän ja ostajan 

väliseen sopimukseen perustuvaa hintaa ilman veron osuutta. Hintaan sisällyte-

tään kaikki ostajalta perittävät hinnanlisät. (Verohallinto 2010.) Yhteisöhankin-

noista on siis suoritettava veroa myös tavaran ostohinnan lisäksi esimerkiksi las-

kutuslisästä ja myyjän veloittamista kuljetuskustannuksista. Myyjän velottamista 

kuljetuskustannuksista suoritetaan veroa riippumatta siitä, veloittaako myyjä 

niistä erikseen vai ovatko ne tavaran hintaan sisältyvä erä. Kuljetuskustannukset 

eivät sisälly yhteisöhankinnan veron perusteeseen, mikäli ostaja huolehtii itse 

kuljetuksesta ja maksaa kuljetuskustannukset kuljetusliikkeelle. (Hyttinen & 

Svensberg 2018, 56.)  

Yrityksellä on oikeus vähentää tekemästään EU-tavaraostostaan suoritettu vero, 

mikäli tavara tulee arvonlisäverolain mukaan vähennykseen oikeuttavaan käyt-

töön. Pääsäännön mukaan EU-tavaraosto kohdistetaan sitä kuukautta seuraa-

valle kalenterikuukaudelle, jonka aikana tavara on vastaanotettu. Hankinta koh-

distetaan kuitenkin vastaanottokuukaudelle, mikäli ostaja on saanut ostetusta ta-

varasta laskun vastaanottokuukautena. Todellista veron tilitysvelvollisuutta ei 

synny vähennysoikeuden takia, koska veron vähennysoikeus tehdään samassa 

kuussa kuin hankinnasta suoritetaan vero. Käytännössä EU-tavaraostosta syntyy 

ainoastaan raportointivelvollisuus. (Hyttinen & Svensberg 2018, 56–57.) 

Yrityksen on ilmoitettava tekemänsä yhteisöhankinnat arvonlisäveroilmoituksella. 

Yhteisöhankinnat ja niistä suoritettava vero on ilmoitettava, vaikka maksettavaa 

veroa ei syntyisi vähennysoikeuden vuoksi. (Verohallinto 2010.) Arvonlisäveroil-

moituksen kohtaan ”Tavaraostot muista EU-maista” merkitään EU-tavaraostojen 

arvo ilman arvonlisäveroa. Kohtaan ”Vero tavaraostoista muista EU-maista” mer-

kitään EU-tavaraostosta suoritettavan veron määrä. Vastaavan suuruinen veron 

määrä ilmoitetaan vähennettävänä verona kohdassa ”Verokauden vähennettävä 
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vero”, mikäli hankinta on vähennykseen oikeuttava tavaraosto. EU-tavaraostot ja 

niistä suoritettava vero tulisi kirjanpidossa kirjata erillisille tileille muista ostoista 

ja muusta arvonlisäverovelasta. Näin tiedot saadaan ilmoitukselle suoraan kirjan-

pidosta. EU-tavaraostoista vähennettävää veroa ei ilmoiteta erikseen, joten se 

voidaan kirjata samalle kuin muutkin vähennettävät verot eli arvonlisäverosaata-

vat-tilille. (Hyttinen & Svensberg 2018, 58.) 

Yhteisömyyntiä ja hankintaa koskevia säännöksiä ei sovelleta silloin, jos tavaroi-

den myynnissä EU-maiden välillä sovelletaan käytettyjen tavaroiden marginaali-

verotusmenettelyä. Jälleenmyyjä voi halutessaan myydä tavaran toiseen EU-

maahan marginaaliverotusmenettelyä soveltaen, eikä sitä tarvitse purkaa. Vas-

taavasti tavaroiden osto toisesta EU-maasta käsitellään marginaaliverotusme-

nettelyä käyttäen, jos myyntitositteessa on merkintä marginaaliverotusmenette-

lyn soveltamisesta. (Verohallinto 2010.) 

5 Arvonlisäveron vähennysoikeus erityistilanteissa 

5.1 Marginaaliverotettavien henkilö- ja pakettiautojen käyttö muussa lii-

ketoiminnassa 

Autoliikkeellä on mahdollisuus soveltaa marginaaliverotusmenettelyä sellaisten 

henkilö- ja pakettiautojen edelleenmyyntiin, vaikka yhtiö on käyttänyt niitä vuok-

rausliiketoiminnassaan. Verottomana ostettu henkilö- tai pakettiauto katsotaan 

hankituksi edelleenmyyntitarkoitukseen, jos ensisijaisesti vuokraustarkoitusta 

varten hankittu auto on tarkoitus myydä vuokrauksen päätyttyä. Tällöin vuokra-

ajan pituudella ei ole lähtökohtaisesti merkitystä ja autoa voi vuokrata jopa usei-

den vuosien ajan. Autoliike voi käyttää verottomana myyntitarkoitukseen hankit-

tuja henkilö- tai pakettiautoja myös yhtiön palveluksessa olevien automyyjien ly-

hytaikaiseen työsuhdekäyttöön sekä yrityksen asiakkaiden odotus- ja sijaisau-

toina ilman, että marginaaliverotusmenettelyä tulee purkaa. Odotusautolla tarkoi-

tetaan käytettyä autoa, joka luovutetaan asiakkaan käyttöön siksi ajaksi, kun 

asiakas luovuttaa entisen käytetyn autonsa autoliikkeelle jo kaupantekopäivänä 
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ja saa vasta myöhemmin ostamansa uuden auton. Sijaisautolla tarkoitetaan käy-

tettyä autoa, joka luovutetaan asiakkaalle siksi ajaksi, kun asiakkaan oma auto 

on jätetty autoliikkeeseen huollettavaksi tai korjattavaksi. (Verohallinto 2018c.) 

5.2 Esittelyautojen käyttökulut ja leasingmaksut 

Esittelykäytössä olevien henkilöautojen hankintahintaan sekä käyttökustannuk-

siin sisältyvä arvonlisävero on vähennyskelpoinen, koska niitä käytetään autoliik-

keen verollisessa liiketoiminnassa. Autoliikkeellä on mahdollisuus käyttää esitte-

lyautoja samanaikaisesti myös henkilökunnan työsuhdeautoina. Tällöin autoja 

käytetään vähennykseen oikeuttavassa esittelykäytössä sekä vähennyskelvotto-

massa henkilökunnan yksityiskäytössä. Autoliikkeellä on oikeus vähentää henki-

löautojen hankintahinta ja niihin kuuluvat käyttökustannukset arvonlisäverotuk-

sessa siltä osin kuin autoja käytetään esittelytarkoitukseen. Sekä esittely- ja työ-

suhdekäytössä olevan henkilöauton myyntihetkellä sen myyntihinnasta suorite-

taan arvonlisäveroa siinä suhteessa kuin hankintahinnasta ja käyttökustannuk-

sista on tehty vähennys. (Huhtala ym. 2018, 745–755). 

Autoliikkeet voivat toiminnassaan käyttää rahoitusyhtiöiden tarjoamia rahoitus-

palveluja. Myymällä autoja rahoitusyhtiölle yritys saa vapautettua pääomaansa 

muuhun käyttöön. Tällöin puhutaan niin sanotusta rahoitusleasingista, missä ra-

hoitusyhtiö vuokraa henkilöautoja autoliikkeelle. Rahoitusyhtiö perii autoliikkeeltä 

vuokraa sovitun rahoitusleasingsopimuksen mukaisesti. Yritys voi tällöin vastata 

vuokrattujen ajoneuvojen käyttökustannuksista sopimuksen mukaan.  

Keskusverolautakunta on antanut ennakkoratkaisun (2007/25), jonka mukaan 

yrityksellä on oikeus vähentää vuokrattujen henkilöautojen leasingvuokriin sekä 

käyttökuluihin sisältyvät arvonlisäverot esittelykäytön osalta. Tämä edellyttää, 

että yrityksellä on sopimusehtojen mukaisesti velvollisuus ostaa vuokraamansa 

henkilöautot itselleen vuokrakauden päätyttyä myytäväksi ne edelleen asiak-

kaille. (Verohallinto 2007).  
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6 Kirjanpidossa huomioitavat asiat 

6.1 Marginaaliverotusmenettely 

Sovellettaessa marginaaliverotusmenettelyä veron määrä lasketaan syntyneestä 

voittomarginaalista eli tavaran myynti- ja ostohinnan erotuksesta. Tavaran osto-

hintana pidetään tavarasta maksettua verotonta hintaa ja myyntihintana tavaran 

myynnistä saatua verollista hintaa. Myyntihintaan sisällytetään kaikki ostajalta 

perittävät hinnanlisät kuten esimerkiksi myyjän ostajalta veloittamat pakkaus- ja 

kuljetuskustannukset. Ostohintaan ei tule sisällyttää muita kustannuksia, kuten 

muiden kuin myyjien veloittamia kustannuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi tava-

ran kuljetus- tai korjauskustannukset sekä myyntiin liittyvät kustannukset. Jos 

marginaaliverotusmenettelyn alaisen käytetyn tavaran korjaustöissä käytetään 

verotta ostettuja käytettyjä tavaroita kuten varaosia, voidaan nekin käsitellä mar-

ginaalivero-ostoina. (Verohallinto 2018c.)  

Voittomarginaalin laskennassa voidaan soveltaa joko tavarakohtaista eli myynti-

tapahtumittain sovellettavaa tai niin sanottua yksinkertaistettua eli verokausikoh-

taista menettelyä. (Verohallinto 2018c.) Arvonlisävero ja veron peruste voidaan 

siis selvittää joko tavarakohtaisesti tai kuukausikohtaisesti. Kuukausikohtaisessa 

laskennassa otetaan huomioon kaikki käytettyjen tavaroiden myyntien ja ostojen 

yhteismäärä. Yleensä kuukausikohtainen menettely on verovelvolliselle edulli-

sempi. (Tomperi 2017, 258.) 

Menettelyjen rinnakkainen käyttö on myös mahdollista, mikäli ostot ja myynnit 

pidetään kirjanpidossa erillään toisistaan sekä arvonlisäverolain yleisten sään-

nösten mukaista ostoista ja myynneistä. (Verohallinto 2018c.) Verohallinnon an-

taman käytettyjen tavaroiden ja taide-, keräily- ja antiikkiesineiden voittomargi-

naalin laskemista koskevan perussäännöksen mukaan marginaali lasketaan ta-

varakohtaisesti. Käytännössä tavarakohtaista menettelyä ei kuitenkaan juurikaan 

sovella muut kuin hyvin satunnaisesti käytettyjen tavaroiden kauppaa harjoittavat 

kauppiaat. (Huhtala ym. 2018, 564.)  
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Tavarakohtaista menettelyä sovellettaessa voittomarginaali lasketaan kunkin 

myynnin osalta erikseen. Veron perusteena on tällöin tavaran myynnistä saadun 

vastikkeen ja ostohinnan erotus eli voittomarginaali veron osuudella vähennet-

tynä. Tällöin siis vero sisältyy voittomarginaaliin. Tavaran ostohinta vähennetään 

myyntihinnasta kuukautena, jolloin tavara myydään. (Verohallinto 2018c.) On 

mahdollista, että tavaran ostohinta ylittää tavaran myyntihinnan. Erotusta ei voi 

vähentää muiden tavaroiden voittomarginaaleista, jos myyntiin sovelletaan tava-

rakohtaista menettelyä, koska veron peruste lasketaan kunkin tavaran osalta 

erikseen. (Huhtala ym. 2018, 565.)   

Yksinkertaistettua eli verokausikohtaista menettelyä sovellettaessa veron perus-

teena on koko kalenterikuukauden eli verokauden voittomarginaali ilman veron 

osuutta. Kalenterikuukauden sijaan verokausi voi olla myös neljännesvuosi tai 

kalenterivuosi. Verokausikohtaisessa menettelyssä verokauden aikana myytyjen 

marginaaliverotettavien tavaroiden myyntihinnoista vähennetään verokauden ai-

kana ostettujen marginaaliverotettavien ostojen ostohinnat. Näin saadaan vero-

kauden arvonlisäveron sisältävä voittomarginaali, josta suoritettava vero laske-

taan. Jos voittomarginaali on negatiivinen eli verokauden ostohinnat ovat suu-

remmat kuin myyntihinnat, negatiivinen marginaali voidaan siirtää seuraavan ve-

rokauden marginaaliverotettaviin ostoihin. Myös tilikauden päättyessä negatiivi-

nen marginaali voidaan siirtää seuraavalle tilikaudelle. (Verohallinto 2018c.) Näin 

muodostuu kumulatiivinen negatiivinen voittomarginaali, jota voidaan vähentää 

seuraavien kuukausien voittomarginaalista. Negatiivista voittomarginaalia ei voi 

vähentää muiden myyntien veron perusteesta tai tavarakohtaista menettelyä so-

vellettujen tavaroiden voittomarginaalista. (Huhtala ym. 2018, 566.) Negatiivista 

voittomarginaalia ei siis voi käsitellä muilla tavoin (Verohallinto 2018c).  

Marginaaliverovelka tai -saaminen lasketaan mainittujen saamis- ja velkatilien 

erotuksena tilinpäätöstä laadittaessa. Tilikauden viimeisen kuukauden marginaa-

lin ollessa positiivinen syntyy arvonlisäverovelka, joka tulee merkitä taseeseen. 

Päinvastaisesti arvonlisäverosaaminen syntyy voittomarginaalin ollessa negatii-

vinen. Voittomarginaalista syntyvä arvonlisäverosaaminen voidaan merkitä ta-

seeseen, jos tulevaisuudessa syntyvän veron tilittämisvelvollisuus positiivisen 

voittomarginaalin johdosta on ilmeistä. (Tomperi 2017, 257.) Tilinpäätöstä laadit-
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taessa taseeseen merkittävä arvonlisäverovelka tai -saaminen vaikuttaa liike-

vaihdon sekä vaihto-omaisuuden hankintamenon aktivoitavaan määrään. Liike-

vaihdon laskennassa suoriteperusteisista verollisista myyntituotoista tulee vä-

hennettäväksi arvonlisäverokannan edellyttämän laskennallinen osuus. Vaihto-

omaisuuden hankintamenon aktivoitavasta määrästä vähennetään ostoista syn-

tyvä laskennallinen arvonlisäveron osuus. (Kirjanpitolautakunta 1779/2006.) 

Ostot ja myynnit, joihin marginaaliverotusmenettelyä sovelletaan, tulee kirjanpi-

dossa ja varastokirjanpidossa pitää erillään muista ostoista ja myynneistä. Va-

rastokirjanpidolla yrityksen pitää pystyä osoittamaan muun muassa se, että mar-

ginaaliveromenettelyllä ostetut tavarat on ostettu jälleenmyytäväksi eikä muuhun 

käyttöön. Kirjanpidossa marginaaliverotettavat myynnit ja ostot on kirjattava 

omille tileilleen, jotta voittomarginaalin laskentatavan ja erillään pidon vaatimuk-

set täyttyvät. Mikäli yritys soveltaa yhtä aikaisesti sekä tavarakohtaista että vero-

kausikohtaista menettelyä tai myynteihin sovelletaan eri verokantoja, marginaali-

verotettavat myynnit ja ostot on kirjattava omille tileilleen eli pidettävä toisistaan 

erillään. (Verohallinto 2018c.) 

Kirjanpidossa kirjaukset tulee suorittaa seuraavasti: 

- ostot ja myynnit kirjataan bruttomääräisinä omille meno- ja tulotileilleen 

- myyntiä vastaava veron määrä kirjataan kirjanpitoon myynnin vähen-

nyseräksi sekä erilliselle arvonlisävelkatilille 

- vastaavasti ostoja vastaava vero kirjataan ostojen oikaisueräksi ja lasken-

nalliseksi verosaamiseksi. 

(Tomperi 2017, 256.) 

Seuraavissa kahdessa eri esimerkissä olen havainnollistanut marginaaliverotus-

menettelyn soveltamista. Esimerkissä 1 havainnollistan, kuinka marginaalivero-

tusmenettelyä sovellettaessa syntyvä voittomarginaalivero lasketaan ja kuinka 

kumulatiivista negatiivista voittomarginaalia hyödynnetään seuraavien kuukau-

sien voittomarginaalin laskennassa. Esimerkissä 2 havainnollistan sitä, kuinka 

normaaliverotus- ja marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen eroaa arvonli-

säverotuksellisesti sekä myyjän että ostajan kannalta. 
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Esimerkki 1 

Autoliikkeen marginaaliverotettavat myynnit ovat lokakuussa 45 000 euroa. Yritys 

on ostanut käytettyjä autoja lokakuussa 40 000 eurolla. Yritys soveltaa yksinker-

taistettua menettelyä.  

käytettyjen autojen myynnit 45 000 € 

käytettyjen autojen ostot - 40 000 € 

lokakuulle syntyvä voittomarginaali  = 5 000 € 

Veron perusteeksi lasketaan voittomarginaali ilman veroa:  

5 000 – (5000 * 24 / 124) = 4 032,26 euroa, 

josta lasketaan suoritettavan veron määrä:  

4 032,26 € * 24 % = 967,74 € 

 

Marraskuussa autoliikkeen marginaaliverotettavat myynnit ovat 38 000 euroa. 

Marginaaliverotettavat ostot ovat marraskuussa 42 000 euroa.  

käytettyjen autojen myynnit 38 000 € 

käytettyjen autojen ostot - 42 000 € 

marraskuulle syntyvä voittomarginaali = -4 000 

Marraskuulle syntyvä voittomarginaali on negatiivinen, joten yritykselle ei synny 

suoritettavaa veroa. Negatiivinen voittomarginaali voidaan huomioida seuraavien 

kuukausien syntyvässä voittomarginaalissa.  
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Joulukuulle kertyy marginaaliverotettavaa myyntiä 35 000 euroa. Autoliike ostaa 

käytettyjä autoja joulukuussa 37 000 eurolla. Autoliikkeen tilikausi on kalenteri-

vuosi. 

käytettyjen autojen myynnit 35 000 € 

käytettyjen autojen ostot - 37 000 € 

joulukuulle syntyvä voittomarginaali = -2 000 

Yritykselle syntyy jälleen negatiivista voittomarginaalia, mikä lisätään marraskuun 

kumulatiiviseen voittomarginaaliin. Joulukuun jälkeen kumulatiivisen voittomargi-

naalin määrä on siis -6 000 euroa. Yritys voi merkitä syntyneen kumulatiivisen 

voittomarginaalin taseeseen arvonlisäverosaamiset-tilille tilikauden ollessa ka-

lenterivuosi. 

 

Seuraavissa esimerkeissä olen havainnollistanut normaalimenettelyn ja margi-

naaliverotusmenettelyn soveltamisen eroja: 

Esimerkki 2 

Autoliike ostaa käytetyn pakettiauton ei-verovelvolliselta kuluttajalta. Pakettiau-

ton ostohinta on 15 000 euroa. Autoliike myy pakettiauton verovelvolliselle yrityk-

selle 5 000 euron (25 %) katteella. Autoliike soveltaa pakettiauton ostoon ja 

myyntiin marginaaliverotusmenettelyä.  

Pakettiauton hankintaan sisältyy piilevää arvonlisäveroa 15 000 x 24 / 124 = 

2 903,23 euroa 

eli hankinnan hinnaksi saadaan 15 000 – 2903,23 = 12 096,77 euroa 

Pakettiauton katetavoite on 5 000 euroa, joten myyntihinnaksi ilman veroa saa-

daan 12 096,77 + 5 000 = 17 096,77 euroa 

Verolliseksi myyntihinnaksi saadaan 17 096,77 x 24 % = 21 199,99 euroa 
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Seuraavaksi lasketaan autoliikkeen valtiolle tilitettävän veron määrä: 

pakettiauton myyntihinta 21 199,99  

pakettiauton ostohinta - 15 000,00 

voittomarginaali = 6 199,99 

 

Tilitettävän veron perusteeksi saadaan 21 199,99 – (21 199,99 x 24 / 124) =  

17 096,77 euroa 

Tilitettävän veron määräksi saadaan 17 096,77 x 24 % = 4 103,22 euroa 

Pakettiauton ostaja ei voi vähentää pakettiauton ostohintaan sisältyvää veron 

määrää, joten kustannus yritykselle on 21 199,99 euroa. 

 

Seuraavassa on esitetty sama tilanne, mutta autoliike soveltaa pakettiauton os-

toon ja myyntiin normaalimenettelyä: 

Autoliikkeen katetavoite on 5 000 euroa, joten verolliseksi myyntihinnaksi saa-

daan (15 000 + 5000) x 24 % = 24 800 euroa 

Pakettiauton ostaja maksaa pakettiautosta 24 800 euroa ja se saa vähentää os-

tohintaan sisältyvän arvonlisäveron 24 800 x 24 / 124 = 4 800 euroa 

eli yritykselle kustannukseksi muodostuu 24 800 – 4 800 = 20 000 euroa  

 

Esimerkit osoittavat sen, että normaaliverotusmenettelyn soveltaminen margi-

naaliverotusmenettelyn sijaan on järkevämpää silloin, kun ostajana on toinen ve-

rovelvollinen. Marginaaliverotusmenettelyllä pakettiauton kustannus ostajalle on 

1 199,99 euroa kalliimpi.  
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6.2 Autoveron käsittely marginaaliverotuksessa 

Niin kuin luvussa 4 on todettu, arvonlisäverolain mukaan autoveroa ei lueta 

osaksi ajoneuvon hinnasta perittyä vastiketta eikä sitä sisällytetä myynnin veron 

perusteeseen, kun rekisteröity asiamies suorittaa autoveron ajoneuvorekisteriin 

merkityn omistajan eli auton ostajan sijasta. Autoveroa ei näin ollen tule lisätä 

marginaaliveromyynteihin eikä -ostoihin voittomarginaalia laskettaessa. Kuiten-

kin tilanteessa, jossa auto on rekisteröity jälleenmyyjän nimiin ja autovero on suo-

ritettu jälleenmyyjän nimissä, luetaan autovero jälleenmyyjän kustannukseksi 

(Verohallinto 2018c). Esimerkiksi, jos autoliike tuo toisesta EU-maasta käytetyn 

auton ja rekisteröi ajoneuvon autoliikkeen nimiin, auton edelleenmyyntitilan-

teessa autovero tulee lukea autoliikkeen saamaksi vastikkeeksi ja näin myös 

osaksi marginaaliverotuksen alaista myyntihintaa (Huhtala ym. 2018, 567). Täl-

löin marginaaliverolaskelmaa tehtäessä tulee auton myyntihintaan sisällyttää au-

toveron määrä. Marginaaliverolaskelmalla auton ostohintaan ei sisällytetä auto-

veroa, koska se ei ole sisältynyt auton ostohintaan. Autovero kirjataan tällöin ar-

vonlisäverotuksessa vähennyskelvottomiin kuluihin. (Verohallinto 2018c.) 

6.3 Esittely- ja leasingautot kirjanpidossa 

Kirjanpitolautakunta on ottanut kantaa lausunnossaan (168/1976) esittely- ja lea-

singautojen kirjaamisesta yrityksen kirjanpitoon. Lausunnolla on vastattu hake-

mukseen, jossa yhtiö on pyytänyt ohjeistusta siihen, luetaanko esittelyautot ja 

vuokrattavat autot vaihto- vai käyttöomaisuuteen. Hakemuksessa on kerrottu, 

että yhtiöllä on maahantuojan määräämät esittelyautot. Esittelyautoja käytetään 

eri automallien esittelyajokäytössä. Esittelyajokäyttöajat kestävät ennalta mää-

räämättömän ajan, mutta yhtä vuotta lyhyemmän ajan.  

Lausunnon mukaan väliaikaisesti esittelytarkoitukseen käytettävät, mutta myö-

hemmin myytäväksi hankitut ajoneuvot kirjataan yrityksen vaihto-omaisuuteen. 

Pitkäaikaiseen tai jatkuvaan vuokraukseen käytettävät ajoneuvot kirjataan auto-

liikkeen käyttöomaisuuteen. Vaihto-omaisuudeksi luetun, myytäväksi tarkoitetun 

auton satunnainen vuokraaminen ei merkitse auton siirtämistä käyttöomaisuu-

teen. (Kirjanpitolautakunta 168/1976.) 
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6.4 Vaihtoautosta maksettavan hyvityksen käsittely 

Autokaupassa on tyypillistä, että autoliike hyvittää asiakkaalle mahdollisesta 

vaihtoautosta enemmän kuin mitä sen todellinen arvo on. Kirjanpitolautakunta on 

antanut lausunnon (347/1979) siitä, kuinka vaihtoauton osalle tuleva ylihinta tulisi 

kirjanpidossa käsitellä. Lausunnon mukaan autokaupan liikevaihtoon luetaan luo-

vutettujen autojen myyntihinnat. Autokaupassa ostajan luovuttaessa käytetyn au-

ton liikevaihtoon luetaan myydyn auton luovutushinta kokonaisuudessaan, vaikka 

vastike saadaan vain osaksi rahana tai saamisena. Jos autokaupan myyjä antaa 

ostajalle myydyn auton hinnasta alennuksen, liikevaihdoksi merkitään alennettu 

luovutushinta.  

Vaihtoautosta merkitään kirjanpitoon siitä maksettavaksi sovittu hinta. Mahdolli-

sen ylihinnan osalta saadun ylihinnan oikaisu tapahtuu realisoinnin perusteella. 

Jos varastossa olevan vaihtoauton todennäköinen luovutushinta on hankintame-

noa pienempi tilikauden päättyessä, voidaan kirjata erotus kuluksi. Mikäli osta-

jalle on annettu alennus uuden auton hinnasta ja tämä ei käy ilmi kauppasopi-

muksesta, annettua alennusta ei voida rekisteröidä liikekirjanpitoon tilikauden ai-

kana. Jos vaihtoautosta on hyvitetty asiakkaalle enemmän kuin mitä auton todel-

linen luovutushinta edellyttäisi, vaihtoauton hankintameno merkitään myyjän tilin-

päätökseen alimman arvon periaatteen mukaisesti. (Kirjanpitolautakunta 

347/1979.) 

7 Yhteenveto 

Autokauppaa harjoittavien yritysten osto- ja myyntitapahtumissa tulee huomioida 

seikkoja, jotka vaikuttavat tapahtumien arvonlisäverotukselliseen käsittelyyn. 

Koska ajoneuvon käyttötarkoitus määrää ajoneuvon arvonlisäverokäsittelyn, tu-

lee kaupan tekijöillä olla tieto siitä, miten eri tilanteissa ajoneuvo arvonlisävero-

tuksellisesti käsitellään.  
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Marginaaliverotusmenettely liittyy vahvasti autokauppaa harjoittavan yrityksen 

toimintaan ja sen soveltaminen on mahdollista niin ei-verovelvollisten kuin vero-

velvollistenkin kanssa käytyihin kauppoihin. Yksityishenkilön myydessä käytetty 

auto autoliikkeelle hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Autoliike ei siis voi tehdä tä-

mänkaltaisesta ostosta arvonlisäverovähennystä. Auton edelleenmyynnissä au-

toliike voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä tai normaalia verotusmenette-

lyä. Autoliike voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä myös verovelvollisilta os-

tettuihin autoihin, mikäli edellytykset täyttyvät. On hyvä muistaa, että marginaali-

verotusmenettelyn soveltaminen on vapaaehtoista. Mikäli verovelvollinen myyjä 

myy omistamansa auton normaalia verotusmenettelyä soveltaen, auton on täyty-

nyt olla vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Henkilöautojen osalta tulee huo-

mioida tarkat rajoitukset arvonlisäverotuksessa.  

Autoliikkeen tuodessa EU-tuontiautoja Suomeen tulee huomioida eri verotusme-

nettelyjen soveltaminen. Uudeksi ajoneuvoksi luokiteltava ajoneuvo tulee aina 

käsitellä yhteisöhankintana. Käytettyjen ajoneuvojen hankinnassa tulee olla tark-

kana laskumerkinnöistä ja epäselvissä tapauksissa on syytä selvittää myyjältä 

sovellettava menettely.  

Kirjanpidossa marginaaliverotusmenettely tulee huomioida laskettaessa joko 

suoritettavan tai saamiseksi jäävän veron määrää. Marginaaliverotusmenette-

lystä syntyvää suoritettavan tai saamiseksi jäävän veron määrä lasketaan esi-

merkiksi joka kuukausi ja se otetaan huomioon aina seuraavan kuukauden las-

kennassa. Tilinpäätöshetkellä marginaaliverotusmenettelystä syntyvä arvonli-

säverovelka tai -saaminen tulee merkitä taseeseen ja se tulee huomioida myös 

liikevaihdon ja vaihto-omaisuuden hankintamenon aktivoinnissa. Koska margi-

naaliveron alaiset ostot ja myynnit tulee pitää kirjanpidossa erillään muista tapah-

tumista, se helpottaa raportointia sekä selkeyttää myös kirjanpitäjän työtä. Auto-

liikkeen tulee huomioida erilläänpito myös varastokirjanpidossa. 

Autoveron oikea käsittely tulee huomioida erityistilanteissa. Yleensä autovero kä-

sitellään autoliikkeen kirjanpidossa läpikulkueränä, eikä se sisälly myynnin veron 

perusteeseen. Jotta autovero ei sisälly arvonlisäveron laskentaperusteeseen, au-

ton myynti tulee tapahtua ensirekisteröintiin liittyen. Mikäli ajoneuvo, josta tulee 

suorittaa autoveroa, rekisteröidään autoliikkeen nimiin tai esittelykäytössä olevaa 
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ajoneuvoa käytetään esimerkiksi työntekijöiden työsuhdeautona, autovero lue-

taan osaksi myyntihintaa ja näin ollen myös siitä suoritetaan arvonlisäveroa.  

Pääsääntöisesti autoliike voi vähentää esittelyautojen käyttökustannuksiin sisäl-

tyvän arvonlisäveron. Mikäli kyseisiä autoja käytetään myös henkilökunnan työ-

suhdeautoina, arvonlisäveron voi vähentää siinä suhteessa kuin mitä autoja käy-

tetään esittelytarkoitukseen. Suoritettava arvonlisävero tulee huomioida auton 

myyntihetkellä.  

8 Pohdinta 

Opinnäytetyön tekeminen selkeytti itselleni asioita, joista minulla ei vielä ollut syn-

tynyt täysin selkeää käsitystä. Perusteellisempi perehtyminen etenkin autoveroon 

ja marginaaliverotusmenettelyyn liittyviin asioihin lisäsivät osaamistani aiheista. 

Opinnäytetyö myös auttoi minua kokonaiskuvan hahmottamisessa ja opetti, mi-

ten verotukselliset vaatimukset tulee ottaa huomioon autoliikkeen kirjanpidossa. 

Autoliikkeen toimintaan sisältyy sellaisia seikkoja, joissa täytyy huomioida esi-

merkiksi arvonlisäveron vähennysoikeuden tai verojen oikea käsittely. Tällöin kir-

janpitäjällä tulee olla tietotaitoa ja osaamista, jotta asiat käsitellään kirjanpidossa 

ja verotuksellisesti oikein. Myös autoliikkeessä työskentelevien henkilöiden osaa-

minen korostuu, jotta ostot ja myynnit osataan käsitellä verotuksellisesti oikein.  

Autokauppaa harjoittavien yritysten kirjanpitojen parissa työskentelevien osaami-

sessa korostuu mielestäni etenkin autoveron käsittely, marginaaliverotusmenet-

telyn tunteminen sekä sen soveltaminen eri tilanteissa sekä yhteisöhankinnat, 

mikäli yritys ostaa EU-tuontiautoja. Laskumerkintöjen ja sitä kautta arvonlisäve-

rokäsittelyn kanssa tulee olla hyvin tarkkana, jotta ostot ja myynnit käsitellään 

arvonlisäverotuksellisesti oikein eikä niistä koidu selvityksiä ja jälkiveroseuraa-

muksia.  

Mielestäni autokauppaa harjoittavien yritysten kirjanpidossa korostuu tapahtu-

mien tarkka jaottelu ja erillään pito sekä tietyllä tavalla tapahtumien jatkuvuus ja 

tapahtumien oikea käsittely. Mikäli kirjauksissa huomataan virhe tai esimerkiksi 
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auton verotuksellinen käsittely muuttuu auton ostohetkestä, tulee huomioida, että 

kirjaukset tehdään kaikkien vaiheiden osalta oikein auton myyntitapahtumaan 

saakka. 

Aloittaessani opinnäytetyön tekemistä pohdin lähteiden riittävyyttä, mutta pereh-

tymällä aiheeseen enemmän lähteitä löytyikin hyvin. Aihetta on myös käsitelty 

kirjallisuudessa monipuolisesti ja selkeästi erilaisten esimerkkien kautta. Tämä 

teki osaltansa opinnäytetyön työstämisestä mielekkäämpää. Pyrin opinnäytetyön 

prosessin aikana hyödyntämään myös työssä esiin tulleita sekä oppimiani asioita 

ja tätä kautta tuoda asioita monipuolisesti esille. Koska itselleni oli muodostunut 

jonkinlainen käsitys aiheesta työtehtävieni kautta, se myös toi varmuutta opin-

näytetyön tekemiseen. 

Tiedonpaljous sekä hankitun tiedon oikea soveltaminen työelämässä on alallani 

yleistä. Jatkuva uuden tiedon sisäistäminen sekä niiden käyttö käytännössä luo-

vat haasteita. Useinkaan käytettävissä ei ole valmiita tietopaketteja, joita työssä 

voisi hyödyntää. Mielestäni toiminnallisen opinnäytetyön esimerkiksi ohjeistuk-

sen tekeminen opinnäytetyönä on oiva mahdollisuus koota aihealueeseen liitty-

vät asiat selkeäksi tietopaketiksi. Mahdollisesti sitä voidaan hyödyntää työelä-

mässä ja se helpottaa uuden henkilön perehdyttämisessä. Tällä tavoin myös oh-

jeistuksen tekijä perehtyy aiheeseen ja hänen osaamistaan voidaan hyödyntää 

työelämässä. 

Opinnäytetyöni osoitti itselleni sen, että autokauppaa harjoittavien yritysten kir-

janpidon tekijällä tulee olla aiheeseen kuuluvaa asiantuntemusta. Autoliikkeen 

toimintaan liittyvät asiat esimerkiksi marginaaliverotus ja yhteisöhankinnat, jotka 

liittyvät myös muihin kuin autoliikkeiden toimintaan. Opinnäytetyön tekeminen li-

säsi siis osaamistani näiden aihealueiden parissa yleisemmällä tasolla, joten 

näistä tiedoista on hyötyä myös muissa työtehtävissäni. 
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