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1

Johdanto
Työn aihe

Opinnäytetyöni aiheena on kansainvälisen, Suomessa sijaitsevan rahtivalmistajana toimivan yrityksen ja sen Englannissa ja Ruotsissa sijaitsevien sisaryritysten arvonlisäveroprosessin kuvaaminen ja liiketapahtumien oikean arvonlisäverokohtelun selvittäminen.
Lisäksi opinnäytetyöni sisältää kyseisten kolmen yhtiön arvonlisäveron ilmoittamiseen
liittyvän ohjeistuksen ja Tullille tehtävien Intrastat-ilmoitusten tekemisen ohjeistamisen.
Tämän opinnäytetyön liitteenä oleva arvonlisävero- ja Intrastat-opas on salassa pidettävä. Englannissa ja Ruotsissa sijaitsevat sisaryhtiöt ovat rekisteröityneet Suomessa arvonlisäverovelvollisiksi. Konsernin emoyhtiö sijaitsee Yhdysvalloissa ja se on listautunut
New Yorkin pörssiin.
Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun hintaan. Arvonlisäverolain mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä Suomessa, Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista, Suomessa tapahtuvasta tavaran yhteisöhankinnasta ja Suomessa tapahtuvasta tavaran siirrosta varastointimenettelystä. (Arvonlisäverolaki 1993, 1 §.)
Kohdeyritysten arvonlisäveroa koskevat SOX-kontrollit pohjautuvat amerikkalaisen Sarbanes-Oxley -lain vaatimuksiin. Laki tuli voimaan Yhdysvalloissa vuonna 2002 sen jälkeen, kun muutamissa isoissa, julkisissa pörssiyhtiöissä paljastui kirjanpitoon ja tilintarkastuksiin liittyviä huomattavia väärinkäytöksiä, jotka johtivat kyseisten yhtiöiden konkursseihin. Sarbanes-Oxley -laki koskee kaikki Yhdysvaltojen pörssissä listattuja yrityksiä ja niiden tytäryrityksiä. Sarbanes-Oxley -laki asettaa määräyksiä kyseessä olevien
yritysten hallinnosta, johtamisesta ja tilintarkastusyhtiöiden toiminnasta. SOX-kontrollit ja
muut sisäiset kontrollit on rajattu tämän opinnäytetyön ulkopuolelle. (Holt 2008, 5–7.)
Työn tavoitteet ja tutkimusmenetelmä
Tähän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön sisältyy kolmen, Suomeen arvonlisäverovelvollisiksi rekisteröityneiden yritysten liiketoiminnan arvonlisäveroon vaikuttavien ostoja myyntitapahtumien tunnistaminen ja selvittäminen, osto- ja myyntitapahtumien oikea
arvonlisäverokohtelu sekä kirjanpidossa käytettävien arvonlisäverokoodien käyttö eri tilanteissa. Lisäksi työhön sisältyy kohdeyritysten taloushallinnon henkilöstön roolien ja
vastuiden selvittäminen edellä mainituissa tehtävissä; muun muassa arvonlisävero- ja
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Intrastat-ilmoituksiin tulevien tietojen oikeellisuuden ja vastaavuuksien tarkastaminen.
Tämä työ sisältää lisäksi yksityiskohtaisen ohjeistuksen Yritys Englannin arvonlisäveron
raportointiin sekä Intrastat-tilastointiin.
Tutkimusmenetelmä on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, joka on aineistolähtöinen.
Päälähteinä ovat verohallinnon ja Tullin ohjeistukset. Lähdeaineistona on lisäksi kolmen
kohdeyrityksen kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, arvonlisäveroilmoitukset, arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset sekä Intrastat-vienti- ja tuonti-ilmoitukset. Tämän toiminnallisen kehittämistyön tulos on liitteen salassa pidettävä arvonlisävero- ja Intrastatopas. Opas on tarkoitettu yrityksen sisäiseen käyttöön. Opinnäytetyön teoriaosuus pohjautuu arvonlisäverolakiin, jonka pohjalta on laadittu verohallinnon ja Tullin ohjeistukset
ja määräykset.
Vaikka yksi tämän opinnäytetyön kohdeyrityksistä sijaitsee Englannissa, kuten myös Yritys Suomen emoyhtiö, on opinnäytetyön ulkopuolelle rajattu Brexitin vaikutukset verotukseen ja kaupankäyntiin. Britannia on saanut lisäaikaa 31.10.2019 saakka EU-eron
läpiviemiseksi. Ero voi olla mahdollista jo aikaisemmin, jos Britannia hyväksyy erosopimuksen. Pidennyksen ehtona on kuitenkin, että mikäli Britannia on EU:n jäsen vielä
22.5.2019, täytyy sen järjestää Euroopan parlamentin vaalit. (Verohallinto 2019.)
Kohdeorganisaation kuvaus
Suomalainen yhtiö (tässä opinnäytetyössä käytän myöhemmin nimitystä Yritys Suomi)
toimii rahtivalmistajana konserniin kuuluvalle brittiläiselle yhtiölle (myöhemmin Yritys
Englanti). Suomalaisen yhtiön omistaa brittiläinen yhtiö, jonka amerikkalainen pörssiyhtiö osti kesällä 2016 ostaen samalla lähes koko brittiläisen yhtiön toiminnot maailmanlaajuisesti. Koko konserni työllistää maailmanlaajuisesti yli 18 000 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 11 miljardia dollaria.

Suomen tehtaalla tuotannossa työskentelee noin

100 henkilöä katkeamattomassa kolmivuorotyössä. Suomen tehtaan valmistamat tuotteet myydään pääasiassa kahdelle isolle asiakkaalle Suomessa (noin 90 % tuotannosta).
Noin 10 % tuotannosta myydään muihin EU-maihin. Alla olevassa kuviossa (kuvio 1) on
kuvattu toimitusketjun rakenne.
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Kuvio 1.

Toimitusketjun rakenne.

Koska Yritys Suomi toimii rahtivalmistajana (Consignment Manufacturer), se ei itse
omista valmistamiaan tuotteita (tuote A), eikä Yritys Suomi myöskään omista valmistamiensa tuotteiden tuotannossa käytettäviä raaka-aineita ja muita materiaaleja. Yritys
Englanti (Supply Chain Management Company) ostaa ja omistaa kaikki Suomen tehtaalla käytettävät raaka-aineet; pääraaka-aineita on kolme (raaka-aine A, raaka-aine B
ja raaka-aine C). Raaka-aine A tulee Suomen tehtaalle pääasiassa Saksasta tai poikkeustapauksissa Yhdysvalloista. Raaka-aine B tulee Suomen tehtaalle Englannista ja
raaka-aine C pääasiassa Italiasta.
Yritys Suomi omistaa tehdaskiinteistön sekä tuotteen A valmistuksessa tarvittavat koneet ja laitteet. Lisäksi Yritys Suomi ostaa ja omistaa kaikki koneiden ja laitteiden kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät materiaalit (esimerkiksi tietyt tuotannossa tarvittavat materiaalit, öljyt ja kemikaalit). Yritys Suomi vastaa kiinteistöihin liittyvistä kuluista, kuten
sähkö-, vesi-, kaasu-, siivous- ja turvallisuuskuluista. Yritys Suomi ostaa lisäksi muita
edellä mainittuihin toimintoihin liittyviä palveluja Suomesta ja ulkomailta; esimerkiksi kunnossapito- ja huoltopalvelut, tietyt talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvät palvelut, auditointipalvelut ja muut asiantuntijapalvelut.

4 (41)
Yritys Englanti (SCMC) myy Suomessa valmistetut, omistamansa tuotteet (tuote A) Yritys Ruotsille. Yritys Ruotsi toimii niin sanottuna rajoitetun riskin jakelijana (Limited Risk
Distributor, LRD). Rajoitetun riskin jakelija toimii ostajana ja myyjänä, jonka riskit minimoidaan siirtämällä osa toiminnoista ja riskeistä emoyhtiölle. Yritys Ruotsi myy Suomessa valmistettua tuotetta A pääasiassa kahdelle suurelle suomalaiselle asiakkaalle.
Arvonlisäverotuksen näkökulmasta kyse on kotimaan myynnistä. Yritys Ruotsi vastaa
asiakaskontakteista. Konsernilla on myös tehdas Ruotsissa, jossa valmistetaan tuotetta
A pääasiassa Ruotsin markkinoille.
Yritys Englanti myy myös Ruotsissa tai muualla Euroopassa valmistettua tuotetta A Suomen asiakkaille suoraan, jolloin on kyse yhteisömyynnistä. Tuotetta A myös siirretään
Ruotsista tai muista EU-maista Suomen varastoon, josta Yritys Englanti tai Yritys Ruotsi
myy ne suomalaisille asiakkaille. Arvonlisäverotuksen näkökulmasta kyseessä on kotimaan myynti. Lisäksi Yritys Englanti myy poikkeustapauksissa Suomessa valmistettua
tuotetta A muille Euroopan tehtaille esimerkiksi Saksaan tai Ruotsiin silloin, kun muut
tehtaat eivät itse pysty valmistamaan tarvittavia määriä tai kyseessä on joku erityiserä.
Jos tuote A siirretään Suomen tehtaalta Suomen varastoon ja myydään esimerkiksi virolaiselle asiakkaalle, kyse on yhteisömyynnistä. Lisäksi tuotetta A siirretään Suomen
tehtaan varastosta Viroon varastoon, jolloin kyseessä ei myynti vaan Yritys Englannin
omistamien tuotteiden siirto Suomen varastosta Viron varastoon. Lisäksi Suomeen tuodaan Venäjältä tuotetta A ja tuotetta B varastoon ja sieltä edelleen kuljetettavaksi suomalaisille asiakkaille, jolloin kyseessä on maahantuonti (EU:n ulkopuolelta). Lisäksi Venäjän tehtailla valmistetaan tuotetta B, jotka ovat siirretty ensin Puolan tehtaan varastoon
ja sieltä Suomen varastoon tai suoraan asiakkaille. Tämä käsitellään yhteisömyyntinä ja
se tulee ilmoittaa arvonlisäveroilmoituksella ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella
sekä Intrastat-vienti-ilmoituksella.
Kohdeyrityksessä on käytössä keskitetty toimitusketjun hallinta. Yritys Suomi laskuttaa
kuukausittain sopimukseen pohjautuvan kiinteän kuukausimaksun sekä tehtyjen tuotteiden määrään pohjautuvan maksun englantilaiselta emoyhtiöltään. Suomen tehtaan varasto- ja logistiikkapalvelut ovat ulkoistettuja suomalaiselle yritykselle, jonka kanssa englantilainen emoyhtiö on neuvotellut ja tehnyt sopimukset edellä mainituista palveluista.
Varasto- ja logistiikkapalvelut tarjoava yritys laskuttaa kuukausittain Yritys Suomelta varasto ja logistiikkapalveluiden kulut, jotka Yritys Suomi edelleen laskuttaa Englannista
konsernin Supply Chain Management Companyltä.

5 (41)
Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä siirtohinnoittelua. Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden väliseen liiketoimiin liittyvää hinnoittelua. Kansainvälisellä konserniyhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, joka muodostuu eri valtioissa toimivista juridisesti itsenäisistä yhtiöistä ja niiden epäitsenäisistä osista, kuten kiinteistä toimipaikoista. Koska markkinavoimat eivät suoraan ohjaa konserniin kuuluvien yritysten välistä
liiketoimintaa, saatetaan liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä ehdoista, kuten siirtohinnoittelusta sopia eri tavalla kuin toisistaan täysin riippumattomat yritykset sopisivat. Aina ei
ole yksiselitteistä, mille konsernin yksikölle kohdennetaan tulo ja siihen liittyvät meno.
Siirtohintadokumentaatiolla osoitetaan yksiköiden välisten toimien markkinaehtoisuus ja
pyritään estämän kahdenkertaista verotusta; lisäksi siirtohintadokumentointi mahdollistaa veroviranomaisten mahdollisuuden tutkia siirtohinnoittelun markkinaehtoisuutta.
(Helminen 2018, 265–268.)
Yritys Suomen, Yritys Ruotsin ja Yritys Englannin arvonlisäveroilmoitukset, arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset sekä Intrastat-ilmoitukset (tuonti ja vienti) tehdään Yritys Suomen toimesta Suomen tehtaalla. Yritys Ruotsin pääkirjanpitäjä toimittaa arvonlisäveroon
liittyvän aineiston Yritys Ruotsin aineiston lisäksi myös Yritys Englannin osalta. Osa Yritys Englannin aineistosta lähetetään Englannista, kuten maahantuontiin liittyvä aineisto
(tavarantuonti EU:n ulkopuolelta Suomeen). Aineiston pohjalta tehdään viranomaisilmoitukset Suomessa. Taloushallinnon pääasiallinen työväline on SAP R/3 -toiminnanohjausjärjestelmä.
Tutkimusmenetelmä ja lähdeaineisto
Tutkimusmenetelmänä käytän case- eli tapaustutkimusta, sillä tarkoituksena on tunnistaa jokaisen kolmen kohdeyrityksen erilaiset liiketapahtumat ja selvittää niiden oikea arvonlisäverokohtelu sekä tietojen oikeellisuus Intrastat-tilastointia varten. Tutkimusaineistona on kolmen kohdeyrityksen kirjanpitoaineisto, ostotilaukset, osto- ja myyntilaskut, arvonlisäveroajojen aineistot, arvonlisäveroilmoitukset, arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset ja Intrastat-ilmoitukset. Tätä opinnäytetyötä varten olen käynyt läpi kolmen
kohdeyrityksen kirjanpitoaineistoa ajalta 2016–2018 SAP R/3 -järjestelmässä.
Opinnäytetyössä käytetyt lyhenteet ja keskeiset käsitteet:
ALV = Arvonlisävero
AVL = Arvonlisäverolaki
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CMFR = Consignment Manufacturer eli sopimusvalmistaja (rahtivalmistaja)
EU = Euroopan Unioni
GR = Goods Receipt (tavara tai palvelu vastaanotettu)
OVM = Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä
LRD = Limited Risk Distributor
Maahantuonti = Tavarantuonti Suomeen EU:n ulkopuolelta
PO = Purchase Order (ostotilaus)
PRH = Patentti- ja rekisterihallitus
SCMC = Supply Chain Management Company
Ulkomaat = muut valtiot kuin Suomi (siis myös toiset EU-valtiot)
Vienti = Tavaratoimitus EU:n ulkopuolelle
Yhteisöhankinta = (Tavaran) hankinta toisesta EU-valtiosta
Yhteisömyynti = (Tavaran) myynti yhdestä EU-valtiosta toiseen EU-valtioon
YTJ = Yritys- ja yhteisötietojärjestelmää

2

Arvonlisävero
Arvonlisäveron määritelmä ja taustaa

Verohallinnon verkkosivuilla arvonlisäverosta kirjoitetaan:
”Arvonlisävero (alv) on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä perii veron ostajalta myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa. Myös
maatalousyrittäjän ja metsänomistajan harjoittama alkutuotanto on arvonlisäverollista toimintaa.
Arvonlisäveroa peritään ostajalta joka kerta, kun tavara tai palvelu myydään. Myyjä
lisää arvonlisäveron tavaran tai palvelun hintaan ja tilittää myyntiensä arvonlisäverot Verohallinnolle. Verovelvollinen saa vähentää ostohintaan sisältyneen arvonlisäveron hankkiessaan tavaran tai palvelun verollista liiketoimintaansa varten.
Edellytyksenä on, että sekä myyjä että ostaja ovat arvonlisäverovelvollisia. Arvonlisäveron maksaa siis viime kädessä kuluttaja, ja lopullisiin kuluttajahintoihin sisältyy näin vain yhdenkertainen vero.” (Verohallinto 2018.)
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Nykyistä arvonlisäverojärjestelmää (arvonlisäverolaki tuli voimaan 1.6.1994) edelsi liikevaihtoverojärjestelmä. Alun perin väliaikaiseksi veromuodoksi tarkoitettu liikevaihtoverolaki tuli voimaan toisen maailmansodan aikana vuonna 1941, jolloin yleisestä kulutusverotuksesta haettiin apua paikkaamaan valtion taloutta. Liikevaihtoverotusta lähennettiin
kohti arvonlisäverojärjestelmää vuonna 1991 voimaan tulleella uudella liikevaihtoverolailla. Liikevaihtoverojärjestelmän ongelmana oli piilevä ja kertaantuva vero; verollista
toimintaa harjoittavat yritykset eivät saaneet vähentää kaikkien verollisten ostojen hintaan sisältyvää veroa. Liikevaihtoverojärjestelmässä oli rajoitettujen vähennysoikeuksien
lisäksi suppea veropohja, kun taas arvonlisäverojärjestelmässä on laaja veropohja ja
laaja vähennysoikeus. Arvonlisäverojärjestelmästä on pyritty tekemään mahdollisimman
neutraali. Neutraalisuudella tarkoitetaan sitä, että kuluttajan maksamaan hintaan tavaroista tai palveluista sisältyy aina saman verran arvonlisäveroa riippumatta siitä kuinka
monen vaihdannan vaiheen kautta ne ovat kuluttajalle tulleet. Myös se on neutraalisuutta, että keskenään kilpailevat tuotteet sisältävät aina saman verran arvonlisäveroa.
Arvonlisäverojärjestelmään siirtymisellä haluttiin myös parantaa suomalaisten tuotteiden
kansainvälistä kilpailukykyä. (Äärilä & Nyrhinen & Hyttinen & Lamppu 2017, 25–27.)
Arvonlisäverojärjestelmää noudatetaan kaikissa Euroopan Unionin maissa. EU-maiden
arvonlisäveroa koskeva lainsäädäntö on pyritty saamaan yhtenäiseksi direktiiveillä. Ne
ovat EU-jäsenmaille annettuja ohjeita kansallisen lainsäädännön sisällöstä. Suomen arvonlisäverolaki ei saa olla ristiriidassa direktiivin pakottavien säännösten kanssa. (Äärilä
ym. 2017, 28.)
EU-jäsenmaita on tällä hetkellä 28. Alla olevassa karttakuvassa (kuvio 2) on merkitty EUjäsenmaat keltaisella värillä. Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen
jäsen, vaikka siellä järjestettiin kansanäänestys 23.6.2016 EU:n jäsenyydestä eroamisesta (Brexit). Toistaiseksi Yhdistyneitä kuningaskuntia koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muitakin EU-maita. (Euroopan unioni 2019.)
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Kuvio 2. Euroopan unionin jäsenmaat (European Union).

Arvonlisävero on luonteeltaan sekä kulutusvero että välillinen vero. Kulutusverolla tarkoitetaan, että veroa maksetaan tavaroiden ja palvelujen kulutuksesta, jolloin veron maksajia ovat tavaroiden ja palvelujen lopulliset kuluttajat eli kotitaloudet. Välillisellä verolla
tarkoitetaan, että veron lopulliset maksajat eli kuluttajat eivät tilitä veroa valtiolle. Tilittäjinä toimivat tavaroita ja palveluja myyvät yritykset, jotka siirtävät veron myyntihintoihinsa. Kuluttajat siis maksavat veron myyjäyritykselle, joka puolestaan tilittää veron
valtiolle ikään kuin kuluttajan puolesta. (Äärilä ym. 2017, 31.)
Verovelvollinen tilittää myynnistään arvonlisäveron (ei koske ns. nollaverokannan alaista
myyntiä). Nollaverokannan alaista myyntiä on mm. vienti EU-alueen ulkopuolelle ja tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille. Verovelvollisella on oikeus eliminoida vähennysoikeuden kautta toimintaa varten suoritettuihin ostoihin sisältyvän
vero. Pääsääntö on, että arvonlisäveroa suoritetaan Suomessa liiketoiminnan muodossa
tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. (Äärilä ym. 2017, 34.)
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Suomessa tapahtuvan myynnin lisäksi arvonlisävero suoritetaan Suomessa tapahtuvasta maahantuonnista ja Suomessa tapahtuvasta tavaran yhteisöhankinnasta. Maahantuontia ei koske liiketoimintavaatimus eli myös yksityishenkilöt joutuvat maksamaan
arvonlisäveroa maahantuonnista. Tavaran maahantuonnilla tarkoitetaan EU:n ulkopuolelta tapahtuvaa tuontia. Määränpäämaaperiaatteen mukaisesti verotus tapahtuu siinä
valtiossa, jossa tavara kulutetaan. (Juanto & Saukko 2014, 20.)
Verovelvollisuus koskee lähtökohtaisesti kaikkia liiketoiminnan harjoittajia, jolloin yritystoiminnan muodolla ei yleensä ole merkitystä verovelvollisuutta määriteltäessä. AVL:ssa
ei määritellä yleisesti, mitä liiketoiminnan muodossa toimimisella tarkoitetaan. Jotta
myyntiä voidaan pitää liiketoimintana, tulee sen olla jatkuvaa tai ainakin toistuvaa. Liiketoimintana pidetään myös rakennuksen tai huoneiston vuokraustoimintaa, mikäli vuokranantaja hakeutuu toiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi. (Juanto & Saukko 2014,
22–24.)
Tavaroiden ja palveluiden yleinen arvonlisäverokanta vuonna 2019 on 24 % ja se koskee
useimpia tavaroita ja palveluita. Alennetut verokannat ovat 14 % ja 10 %, joista 14 %:n
verokantaa sovelletaan elintarvikkeisiin, rehuihin ja ravintola- sekä ateriapalveluihin. 10
%:n alennetun verokannan alaisia ovat: kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoituspalvelut ja televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset. Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut
ovat kokonaan arvonlisäverotuksen ulkopuolella. (Verohallinto 2018.)
Ulkomaisen yrityksen rekisteröityminen alv-velvolliseksi Suomessa
Ulkomainen elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, on arvonlisäverovelvollinen tavaroiden ja palveluiden myynnistä. Arvonlisäveroa suoritetaan myös
esimerkiksi tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta Suomeen sekä Suomessa
tapahtuvasta tavaran yhteisöhankinnasta tai palvelun EU-ostosta. Ulkomainen yrittäjä
on velvollinen suorittamaan veron Suomen valtiolle sekä ilmoittautumaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Suomessa, mikäli yritys harjoittaa arvonlisäverovelvollista toimintaa ja yrityksellä on arvonlisäverotuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa. Sen
on myös täytettävä ilmoitusvelvollisuutensa eli annettava arvonlisäveroilmoitus ja tietyissä tapauksissa myös yhteenvetoilmoitus. Kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan pysyvää liikepaikkaa, jossa liiketoimintaa harjoitetaan kokonaan tai osittain. Liikepaikan on
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oltava pysyvä eli sijaittava tietyssä maantieteellisessä paikassa. Jos ulkomaisen yrityksen Suomessa sijaitseva toimipiste ei osallistu tavaroiden tai palveluiden myyntiin, sitä
ei pidetä kiinteänä toimipaikkana. (Verohallinto 2014.)
Ulkomaisten yhteisöjen arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinti ja arvonlisäverotuksen
valvonta hoidetaan Uudenmaan yritysverotoimistossa. Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto ylläpitävät yhdessä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmää (YTJ). YTJ-järjestelmän
kautta tiedot pystytään ilmoittamaan molemmille viranomaisille yhdellä ilmoituksella (perustamisilmoituslomake tai muutos- ja lopettamisilmoituslomake). Eri yhtiömuodoille on
omat lomakkeensa. Verottajalle on toimitettava edellä mainittujen lomakkeiden lisäksi
ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote, joista käyvät ilmi yrityksen nimi, kotipaikka, toimiala, tilikausi sekä nimenkirjoitusoikeudet. Mikäli ulkomaista kaupparekisteriotetta vastaavaa otetta ei ole saatavilla, on verottajalle toimitettava yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai muut vastaavat säännöt tai niiden oikeaksi todistettu jäljennös. Lisäksi
liitteeksi on aina toimitettava myös kuvaus harjoitetusta liiketoiminnasta. (Verohallinto
2014.)
Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinnin jälkeen Verohallinto lähettää elinkeinonharjoittajalle ilmoituksen rekisteriin merkitsemisestä sekä ohjeita ilmoittamiseen ja maksamiseen liittyen. Arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan oma-aloitteisesti. Ulkomainen elinkeinonharjoittaja saa Y-tunnuksen (yritys- ja yhteisötunnus), kun perustamisilmoitus kirjataan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. (Verohallinto 2014.)
Kun ulkomainen yritys harjoittaa EU-kauppaa, jossa tarvitaan arvonlisäverotunnistetta,
elinkeinonharjoittaja muodostaa itse tämän numeron Y-tunnuksestaan. Arvonlisäverotunniste muodostuu maatunnuksesta FI ja numerosarjasta, joka on Y-tunnus ilman kahden viimeisen numeron välissä olevaa väliviivaa. (Verohallinto 2014.)
Edellä mainituista syistä Yritys Englanti ja Yritys Ruotsi ovat rekisteröityneet arvonlisäverovelvollisiksi Suomessa jo ennen kuin Suomen tehdas perustettiin. Yritys Englanti ja
Yritys Ruotsi joutuvat tekemään Suomen veroviranomaisille kuukausittain arvonlisäveroilmoituksen, arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen ja yritys Englanti lisäksi Intrastatilmoitukset tuonnista ja viennistä. Yritykset myös maksavat arvonlisäveron Suomeen.
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3

Tavarat (arvonlisäverokäsittely)
Tavaroiden tuonti EU-maista

Yhteisöhankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ostoa EU-maista. Arvonlisäverolain mukaan
tavaroita ovat kiinteät ja irtaimet esineet sekä sähkö, kaasu, lämpö ja jäähdytysenergia
ja muut niihin verrattavat energiahyödykkeet. Kyseessä on vastikkeellinen hankinta, jos
myyjä, ostaja tai joku muu heidän puolestaan kuljettaa esineen ostajalle EU-maasta toiseen. Yhteisöhankinnasta suoritetun veron saa vähentää, jos tavara on hankittu vähennyskelpoiseen tarkoitukseen. (Verohallinto 2017.)
Yhteisöhankinta on verollinen ja verollisuudella toteutetaan määränpäämaaperiaatetta.
Ostajan kotimaalla ei siis ole merkitystä, koska yhteisöhankinnasta suoritetaan sen
maan vero, johon tavaran kuljetus päättyy. Tavaroiden yhteisöhankinta koskee vain elinkeinoharjoittajaa eli yksityishenkilöt eivät tilitä valtiolle veroa toisista EU-maista tekemistään ostoksista. (Äärilä ym. 2017, 501–502.)
Yritysten välisessä yhteisökaupassa (tavarakauppa) toisesta EU-maasta oleva myyjä tekee verottoman yhteisömyynnin ja suomalainen ostaja tekee verollisen yhteisöhankinnan, josta on suoritettava kulutusmaaperiaatteen mukaan arvonlisävero Suomeen. Suomalainen ostaja saa myyjältä verottoman laskun ja maksaa tästä ostosta Suomen arvonlisäveron. Arvonlisävero on vähennyskelpoinen, jos hankinta tulee vähennyskelpoiseen
käyttöön. Maksettava ja vähennettävä vero ilmoitetaan samalla arvonlisäveroilmoituksella, ei ostajan maksettavaksi jää käytännössä veroa, kun osto on hankittu vähennyskelpoiseen käyttöön. (Niskakangas 2014, 144.)
Yhteisöhankinta ja siitä suoritettava vero on ilmoitettava arvonlisäveroilmoituksella,
vaikka maksettavaa veroa ei jäisi vähennysoikeuden vuoksi. Yhteisöhankintoja ei ilmoiteta yhteenvetoilmoituksella. Yhteenvetoilmoituksella ilmoitetaan ainoastaan tavaroiden
ja palveluiden myynnit toisiin EU-maihin. Tavaran yhteisöhankinnan katsotaan pääsääntöisesti tapahtuvan Suomessa, jos tavaran kuljetus päättyy täällä. Yhteisöhankinnan katsotaan tapahtuvan Suomessa silloinkin, kun ostaja on käyttänyt hankinnassa Suomessa
annettua alv-numeroa ja tavaran kuljetus on alkanut toisesta EU-maasta ja on päättynyt
johonkin toiseen EU-maahan kuin Suomeen. (Verohallinto 2017.)
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Edellä mainitut yhteisöhankinnat on ilmoitettava sähköisesti arvonlisäveroilmoituksella
veroviranomaisen OmaVero-palvelussa. Alla olevissa kuvissa (kuviot 3 ja 4) on arvonlisäveroilmoitus ja siihen on punaisella merkitty kohdat, joissa yhteisöhankinnat täytyy ilmoittaa.

Hankintojen yhteismäärä ilmoitetaan euroina kohdassa "Tavaraostot muista

EU-maista", suoritettavien verojen yhteismäärä (kaikki verokannat) kohdassa "Vero tavaraostoista muista EU-maista" ja jos veron saa vähentää, vero sisällytetään kohtaan
"Verokauden vähennettävä vero".

Kuvio 3. Arvonlisäveroilmoitus yhteisöhankinnat (Verohallinto).
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Kuvio 4. Arvonlisäveroilmoitus yhteisöhankinnat (Verohallinto).

Jos yrityksen yhteisöhankintojen määrä kalenterivuoden aikana ylittää 600 000 euroa,
yrityksen on annettava Tullin tilastoilmoitukset eli Intrastat-ilmoitukset tuonnistaan. Intrastat-ilmoituksia käsitellään tarkemmin tämän opinnäytetyön luvussa 6. (Tullihallinto
2019.)
Yhteisöhankintoja koskevia ostolaskuja koskevat seuraavat vaatimukset (Äärilä ym.
2017, 774):


Laskussa on oltava sekä myyjän että ostajan alv-tunnukset.



Veron peruste verottomuuden osalta.



Merkintä verottomuudesta tai viittaus arvonlisäverodirektiivin perusteella tai viittaus AVL:n asiaa koskevaan säännökseen (esim. ”VAT 0 %, Export of goods
outside of EU”, ”AVL 70 §” tai ”2006/112/EY art. 146”).
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Tavaroiden tuonti EU-maista case-yrityksissä
Suomeen alv-velvolliseksi rekisteröityneen Yritys Englannin yhteisöhankinnat ovat Suomen tehtaalla rahtityöpalveluvalmistuksessa käytettäviä raaka-aineita. Yritys Englanti
omistaa Suomessa valmistetut tuotteet, jotka ovat valmistettu Yritys Englannin omistamista raaka-aineista. Pääraaka-aineita on kolme:


Pääraaka-aine A (tuodaan Suomen tehtaalle Saksasta)



Raaka-aine B (tuodaan Suomen tehtaalle Englannista)



Raaka-aine C (tuodaan Suomen tehtaalle Italiasta).

Lisäksi yhteisöhankinnat sisältävät valmistusprosessissa tarvittavia kemiallisia liuoksia,
joita tuodaan Suomeen pääasiassa Ranskasta. Yritys Englanti tuo Suomeen myös yhtiön muilla tehtailla valmistettua tuotetta A ja tuotetta B, joista yhdessä muodostuu valmis
myytävä tuote. Tuote A tuodaan Suomeen pääasiassa Ruotsista, joka on myös tuotteen
alkuperämaa. Tuote B tuodaan Suomeen myös Ruotsista, mutta sen alkuperämaita ovat
Saksa ja Puola. Tuotetta A ja B koskee myös varastonsiirrot Virosta Suomeen. Puolasta
tuodaan Suomeen tuotetta A, joka on tuotu Puolaan Venäjän tehtaalta. Venäjältä Puolaan tuodut tuotteet ovat tulliselvitettyjä ja niistä on laskut Venäjältä, joissa näkyy lopullinen toimitusmaa. Koska tuotteet varastoidaan Puolaan ennen Suomeen tuontia ja kyseessä on omien tuotteiden siirto EU:n jäsenvaltiosta toiseen, täytyy ne ilmoittaa alvilmoituksessa tavaraostoina muista EU-maista. Alv:n osuus ilmoitetaan kohdassa ”Vero
tavaraostoista muista EU-maista” ja kohdassa ”Kohdekauden vähennettävä vero”. Lisäksi edellä mainitut varastonsiirrot täytyy ilmoittaa tuontina Tullin Intrastat-ilmoituksessa.
Alkuperämaa on maa, jossa tavara on tuotettu tai valmistettu. Jos tuotetta valmistetaan
useammassa kuin yhdessä maassa, on alkuperämaa se, jossa tuotteen viimeinen merkittävä valmistus tai käsittely on suoritettu. (Tullihallinto 2019.)
Kaikkien kolmen case-yrityksen ostoreskontrat ovat ulkoistettu Serbiaan. Kirjanpito hoidetaan SAP R/3 -toiminnanohjausjärjestelmässä. Tavaroiden tuonnissa EU-maista käytetään ostolaskuja kirjatessa kahta arvonlisäverokoodia (Intra-EU input ja WIA input),
jotta kirjanpidossa pystytään erittelemään ostot kohdeyrityksen ulkopuolisilta tavarantoi-
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mittajilta ja ostot sekä varastonsiirrot kohdeyrityksen muilta EU-maissa sijaitsevilta tehtailta. SAP:n WIA-toiminnon kautta kunkin toiseen EU-maahan alv-velvolliseksi rekisteröityneen tehtaan alv-tunnus on käytössä ostojen lisäksi myynneissä, laskuissa ja myös
alv-ilmoituksissa, alv-yhteenvetoilmoituksissa ja Tullin Inrastat-ilmoituksissa. WIA-toiminnon avulla yrityksen sisäisistä varastonsiirroista kotimaisen ja ulkomaisen tehtaan
välillä EU:n sisällä pystytään luomaan lasku ”Plant Abroad Invoice” (SAPissa dokumenttityyppi WIA).
Yritys Ruotsi lähettää Yritys Englannin kuukausittaisen SAPissa tehdyn arvonlisäveroajon Yritys Suomelle alv-ilmoituksen tekemistä varten. Tätä opinnäytetyötä varten kävin
läpi yritys Englannin ostolaskuja SAPissa vuosilta 2016–2018. Osassa ostolaskuja tavarantoimittajat ilmoittivat virheellisesti tavaran myyntejä Yritys Suomen alv-tunnisteelle,
vaikka ostot oli tehnyt Yritys Englanti omalla Suomen alv-tunnisteellaan. Virheellinen alvtunniste aiheuttaa eroavaisuuksia myyjän ja ostajan alv-yhteenvetoilmoituksissa ja Tullin
Intrastat-ilmoituksissa.
Suomessa alv-velvolliseksi rekisteröityneellä Yritys Ruotsilla ei ole ollenkaan yhteisöhankintoja, ainoastaan kotimaan ostoja. Kotimaan ostot ovat Suomeen alv-velvolliseksi
rekisteröityneen Yritys Englannin Yritys Ruotsille myymiä Suomessa valmistettuja tuotteita. Yritys Ruotsi lähettää kuukausittain arvonlisäveroaineistonsa pohjalta tehdyn yhteenvedon Suomen tehtaalle, jossa tehdään alv-ilmoitus. Suomen tehtaalla ei ole käytössään Ruotsin tehtaan SAP -arvonlisäveroajoa tai siihen liittyvää aineistoa.
Yritys Suomen yhteisöhankinnat muodostuvat lähinnä koneiden ja laitteiden varaosista.
Muutamissa tarkastetuista yhteisöostojen laskuista kävi ilmi, että rajanveto tavara- ja
palveluostolle on häilyvä. Kuukausittaisen arvonlisäveroajon ja alv-tileille kirjattujen laskujen verokoodien vastaavuus ja oikeellisuus tarkastetaan kuukausittain ajamalla
SAPissa alv-tilien tapahtumat verokoodeittain. Laskujen suuresta määrästä johtuen alvkoodin oikeellisuus tarkastetaan muutamasta satunnaisesti valitusta laskusta.
Tavaroiden vienti EU-maihin
Yhteisömyynnillä tarkoitetaan tavaran myyntiä, kun myyjä, ostaja tai joku muu heidän
puolestaan kuljettaa tavaran ostajalle toiseen jäsenvaltioon. Tavaran myynti katsotaan
yhteisömyynniksi vain, jos ostajana on muussa jäsenvaltiossa kuin Suomessa toimivaelinkeinonharjoittaja (AVL 72 b §).
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Kun kyseessä on tavarat, joiden myyntimaa on Suomi, eikä niitä ole kuljetettu tavaranostajalle toiseen jäsenvaltioon ja ostajana ole muussa jäsenvaltiossa kuin Suomessa oleva
elinkeinonharjoittaja (yhteisömyynti) tai kuljetettu pois yhteisön alueelta (vienti), tulee tavaroiden myynnistä suorittaa arvonlisäveroa. Ulkomaankaupassa lähtökohta on, että jokainen valtio voi verottaa vain sen omalla alueella tehtäviä liiketapahtumia. Suomen arvonlisäverolaissa todetaankin, että arvonlisäveroa suoritetaan Suomessa tapahtuvasta
tavaran tai palvelun myynnistä, yhteisöhankinnasta tai maahantuonnista. AVL:n myyntimaasäännöksissä määritellään, milloin tavaran tai palvelun myynti tapahtuu Suomessa.
Jos myyntimaa on Suomi, myyntiin sovelletaan Suomen AVL:a, ja myynnistä joko tilitetään Suomen vero tai se on veroton Suomen laissa säädetyn verottomuussäännöksen
nojalla. (Niskakangas 2014, 141–143.)
Verohallinnon nettisivuilla ohjeistetaan: ”EU-maiden välillä tapahtuvaa alv-velvollisten
välistä tavaroiden myyntiä ja hankintaa kutsutaan yhteisökaupaksi. Tavaran myynti toiselle yritykselle on yhteisökaupassa yleensä verotonta. Verottomuuden edellytyksenä
on, että tavara kuljetetaan Suomesta toiseen EU-maahan ja ostaja on arvonlisäverovelvollinen muussa EU-maassa kuin Suomessa. Yhteisömyynnin ja -hankinnan tiedot on
ilmoitettava arvonlisäveroilmoituksella (aikaisemmin kausiveroilmoitus). Yhteisömyynnin
tiedot on lisäksi ilmoitettava arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella.”
Tavaroiden yhteisömyynti ilmoitetaan sähköisesti OmaVero-palvelussa arvonlisäveroilmoituksella seuraavasti (kuvio 5) kohdissa Tavaroiden myynti muihin EU-maihin ja Palveluiden myynti muihin EU-maihin:
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Kuvio 5. Arvonlisäveroilmoitus yhteisömyynti (Verohallinto).

Tavaroiden myynnistä EU-maihin täytyy arvonlisäveroilmoituksen lisäksi tehdä arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus. Mikäli raportoitavan kuukauden arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus on tehty aiemmin kuin arvonlisäveroilmoitus, näkyy alv-ilmoituksella valmiiksi
esitäytettynä EU-myyntien tiedot. Alla olevassa arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksessa
(kuvio 6) on merkitty punaisella pakolliset ilmoitettavat tiedot.
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Kuvio 6. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (Verohallinto).

Alv-yhteenvetoilmoituksessa eritellään tavaroiden, palveluiden ja kolmikantakaupan
myynnit ostajittain. Ilmoitusta varten tarvitaan tiedot ostajan maasta sekä ostajan alvtunniste. Yhdelle riville eritellään kaikki samalle ostajalle kuukauden aikana tehdyt myynnit eli niitä ei saa jakaa useammalle riville.
Tavaroiden vienti EU-maihin case-yrityksissä
Yritys Englanti vie Suomesta Ruotsiin tuotetta A ja tuotetta B (Intra-EU Sales). Tuotteet
myydään Yritys Ruotsille. Tuotteet kuljetetaan Suomen tehtaan varastosta Ruotsiin.
Vastaavaa myyntiä on myös Saksaan. Lisäksi Yritys Englanti myy Venäjältä Suomeen
tuodut tuotteet A ja B Yritys Ruotsille. Venäjältä tuotujen tuotteiden ostoja ja myyntejä
käsitellään tämän opinnäytetyön luvussa ”Maahantuonti EU:n ulkopuolelta”.
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Yritys Englannilla on lisäksi tavaroiden vientiä konsernin muihin EU-maissa sijaitsevien
tehtaiden varastoihin. Esimerkiksi Tuotetta A siirretään Suomesta Viroon (Suomen tehtaan varastosta Viron varastoon), joten se on käsiteltävä Intra-EU myyntinä arvonlisävero- ja Intrastat-ilmoituksilla. Kyseiset myynnit raportoidaan alv-ilmoituksessa kohdassa ”Tavaran myynti muihin EU-maihin” ja alv-yhteenvetoilmoituksella.
Suomessa alv-velvolliseksi rekisteröityneellä Yritys Ruotsilla ei ole ollenkaan yhteisömyyntejä. Yritys Suomen yhteisömyynnit muodostuvat lähinnä konsernin toisille Euroopan tehtaille myydyistä tuotteesta A sekä varaosista, joita käytetään tuotannon koneissa
myös muilla tehtailla. Yritys Suomen tavaramyynti on siis hyvin vähäistä ja satunnaista.
Tuotetta A myydään toisille tehtaille vain poikkeustapauksissa esimerkiksi silloin, kun
niiden omissa tuotannoissa on ongelmia, eivätkä he pysty valmistamaan asiakkailleen
sovittuja tuote-eriä.
Maahantuonti EU:n ulkopuolelta
Maahantuonnista säädetään arvonlisäverolain 9 luvussa. Tavaran maahantuonnilla tarkoitetaan tavaran tuontia EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle ja se on pääsääntöisesti verollista. Tavaran maahantuonti tapahtuu Suomessa, jos tavara on Suomessa silloin, kun
se tuodaan EU:n alueelle. Kun tavara tuodaan Suomeen EU:n ulkopuolelta, se on ilmoitettava tullattavaksi. Tavarasta annetaan Tullille tuonti-ilmoitus.
Vuoden 2018 alusta voimaan tuli muutos koskien maahantuonnin arvonlisäverotuksen
siirtymisestä Tullilta Verohallinnolle. Aiemmin kaiken maahantuonnin arvonlisävero maksettiin Tullille. Tullin vastuulle jää edelleen arvonlisäverotus niissä tapauksissa, kun maahantuoja on kuluttaja (yksityinen henkilö) tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka tuo
maahan tavaraa omaan käyttöönsä (maahantuonnissa käytettävä tällöin henkilötunnusta) tai ulkomainen elinkeinoharjoittaja, joka ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä Suomessa. Verohallinto vastaa maahantuonnin arvonlisäverotuksesta, kun maahantuoja on arvonlisäverovelvollisten rekisterissä tai maahantuoja on yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka tuo maahan tavaraa liiketoimiansa varten (maahantuonnissa käytettävä tällöin Y-tunnusta). Lisäksi siirtymävaiheessa maahantuonnin tulli-ilmoituksen on
oltava hyväksytty 1.1.2018 tai sen jälkeen. (Verohallinto 2017.)
Kun Verohallinto vastaa maahantuonnin arvonlisäverotuksesta 1.1.2018 alkaen edellä
mainituissa tapauksissa, tarkoittaa se sitä, että kyseiset maahantuojat laskevat ja ilmoit-
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tavat maahantuonnistaan suoritettavan arvonlisäveron ja veron perusteen oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksellaan (kuvio 7). Maahantuonnin vero kohdistetaan tullauspäätöksen päivämäärän mukaiselle kalenterikuukaudelle ja koska kyseisen veron saa
vähentää, kohdistetaan myös vastaava vähennys samalle kalenterikuukaudelle. Kun
maahantuodut tavarat on käytetty kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei arvonlisäveroa jää maksettavaksi. Tätä menettelyä kutsutaan lykätyksi menettelyksi ja sitä
sovelletaan kaikkiin arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyihin maahantuojiin. Maahantuonnin vero piti maksaa Tullille 31.12.2017 saakka, mutta sen sai vähentää verotuksessa, joten lopputulos oli sama kuin nykyisessä menettelyssä. (Verohallinto 2017.)

Kuvio 7. Maahantuonnin arvonlisäverotus 1.1.2018 alkaen, alv-velvollinen maahantuoja (Verohallinto).

Maahantuonnin arvonlisävero on oma-aloitteinen vero eli verovelvollinen laskee ja maksaa sen oma-aloitteisesti. Tulli luovuttaa tulliselvitetyt tavarat maahantuojalle riippumatta
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siitä, onko maahantuonnin arvonlisävero maksettu. Arvonlisäveron laskennassa veron
peruste on Tullin määrittämä tullausarvo, johon on lisätty tullit ja muut Tullin kantamat
maksut sekä rahtikustannukset (kustannukset kuljetuksesta, lastauksesta, lastin purkamisesta ja vakuuttamisesta). Tullausarvo ja muut tullin kantamat maksut näkyvät tullauspäätöksestä (kuvio 8). Tulli määrittää tullausarvon ensisijaisesti tavaran kauppa-arvon
perusteella; tavarasta on esitettävä tullauksen yhteydessä kauppalasku, josta ilmenee
tavaran hinta ja toimitusehdot. Arvonlisäveron määrä saadaan kertomalla veron peruste
tavaran lajin mukaisella verokannalla (24 %, 14 % tai 10 %). (Verohallinto 2017).

Kuvio 8. Esimerkki tullauspäätöksestä (Yritys Suomelle osoitettu tullauspäätös).

Yllä olevassa tullauspäätöksessä maahantuonnin arvonlisäveron peruste on yhteensä
495,29 eur (489,42+5,87) ja arvonlisävero maahantuonnista on 118,87 eur
(24%*495,29).
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Maahantuonnin arvonlisävero ilmoitetaan oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella,
kuten ilmoitetaan muutkin kyseiselle verokaudelle kuuluvat tapahtumat. Esimerkit arvonlisäveroilmoituksesta ovat alla (kuvio 9 ja kuvio 10). Arvonlisäveroilmoitus muuttui
1.1.2018, jolloin siihen lisättiin kaksi maahantuonnin arvonlisäveroa koskevaa kohtaa:
”Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta”, jossa ilmoitetaan maahantuonnin arvonlisäveron peruste ja ”Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta”, jossa ilmoitetaan maahantuonnista suoritettava arvonlisävero. Lisäksi maahantuonnista suoritettava arvonlisävero sisällytetään kohtaan ”Verokauden vähennettävä vero”. (Verohallinto
2017.)

Kuvio 9. Arvonlisäveroilmoitus maahantuonti EU:n ulkopuolelta (Verohallinto).

23 (41)

Kuvio 10. Arvonlisäveroilmoitus maahantuonti EU:n ulkopuolelta (Verohallinto).

Veron peruste on tavallisesti tullausarvo, johon lisätään tavaran kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset, muut maahantuontiin liittyvät kustannukset sekä valtiolle
ja EU:lle maksettavat verot, tullit, tuontimaksut ja muut maksut (ei arvonlisäveroa). (Verohallinto 2017.)
Arvonlisäveroilmoituksella näkyy raportoitavan kuukauden tiedoissa verottajan Tullilta
saama vertailutieto maahantuonnin määrästä. Sen pohjalta pystytään varmistamaan,
että yrityksen kaikki maahantuonti on mukana arvonlisäveroilmoituksella. Alla kuviossa
11 on esimerkki arvonlisäveroilmoitukseen merkitystä Tullin vertailutiedosta. Mikäli summat eroavat toisistaan, on mahdollista saada verottajalta erittely Tullin toimittamista vertailutiedoista. Erittelyn saa soittamalla verottajalle arvonlisäverotuksen palvelunumeroon. Verottajan asiakaspalvelu toimittaa erittelyn sähköpostiin suojattuna viestinä.
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Kuvio 11. Arvonlisäveroilmoitus (Verohallinto).

Jos maahantuonnin veron perusteen laskentaan vaikuttaviin tietoihin tulee muutos jälkikäteen, täytyy arvonlisäveroilmoitus korjata vastaamaan muuttuneita tietoja (esimerkiksi
tullausarvo tai muut Tullin maksut muuttuvat). Korjaus tehdään OmaVero-palvelussa antamalla korvaava veroilmoitus. Tullauspäätös ja siihen liittyvät aineistot on säilytettävä
osana kirjanpitoaineistoa. (Verohallinto 2017.)
Maahantuonti case-yrityksissä
Kohdeyrityksistä Yritys Englannilla ja Yritys Suomella on maahantuontia. Yritys Englannin maahantuonti käsittää samaan konserniin kuuluvalta Venäjän tehtaalta ostettuja tuotteita A ja B ja C, joita ei pystytä valmistamaan Suomen tehtaalla. Tullauspäätöksissä
asiamiehenä toimii välillisenä edustajana Venäjän kauppaan erikoistunut huolintayritys.
Asiamies hoitaa tulliselvitykset ja tuontiasiakirjat. Asiamies laskuttaa Yritys Englannilta
tullauspäätösten tullimaksut. Kun maahantuonnin arvonlisäverotus oli vielä Tullin hallinnoima (vuoden 2017 loppuun asti), maksoi asiamies arvonlisäveron Tullille ja laskutti sen
Yritys Englannilta.
Huolintayrityksen laskujen liitteinä ovat tullausilmoitukset ja tullauspäätökset, joiden pohjalta Yritys Englannin maahantuonnin arvonlisävero lasketaan. Yritys Englannin ALVyhteyshenkilö lähettää Yritys Suomeen kuukausittaisen arvonlisäveroaineiston mukana
yhteenvedon maahantuonnin määristä Excel-tiedostona, jossa on koostettu tullauspäätösten tiedot eli tullauspäivämäärä, tullausarvo, tulli- ja muut maksut, joiden pohjalta saadaan laskettua maahantuonnin arvonlisäveron peruste. Suomen tehtaalla tulostetaan
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SAP järjestelmästä pdf-kopiot huolintayrityksen laskuista ja niiden liitteistä liitettäväksi
Yritys Englannin kirjanpidon ALV-aineistoon.
Venäjän tehdas laskuttaa Yritys Englantia Yritys Suomen varastoon toimitetuista tuotteista. Kirjanpidossa SAPissa on maahantuonnille käytössä oma arvonlisäverokoodi (eri
koodit SCMC:llä ja LRD:llä sekä CMFR:llä). Maahantuonnin arvonlisäveron veroperustetta laskiessani olen tätä opinnäytetyötä varten verrannut yksittäisiä Yritys Englannin
Venäjän tehtaalta 1.1.2018 jälkeen saamia laskuja asiamiehenä toimivan huolintaliikkeen laskuihin ja niissä liitteenä oleviin tullauspäätöksiin, tarkastaakseni ovatko Venäjän
tehtaan laskujen summat yhteneviä tullauspäätösten kanssa.
Yritys Suomen maahantuonti muodostuu lähinnä tuotannossa käytettävien koneiden ja
laitteiden varaosista, joita tuodaan maahan pääasiassa Yhdysvalloista. Kuriiriliikkeet
tarjoavat huolintapalvelut ja lähettävät Yritys Suomelle kuriirilaskun mukana Tullin asiakirjat, joiden pohjalta arvonlisävero pystytään laskemaan. Laskun liitteenä on tullauspäätös, alustava maahantuonnin ALV-laskelma, luovutuspäätös ja kopio myyjän kauppalaskusta.
Kauppalaskussa on oltava sopimuksen pääkohtien lisäksi tietoja tavaran ostajalle, tulliviranomaisille, huolitsijalle, kuljetusliikkeelle ja mahdollisesti myyjän edustajalle, agentille. Tiedot

ovat

perustana

useille

vientikaupassa

tarvittaville

asiakirjoille.

Kaupantekovaiheessa ostajan olisi hyvä ilmoittaa myyjälle oman maansa kauppalaskua
koskevat vaatimukset. Suomessa Tulli on antanut suositukset kauppalaskuja koskevista
vähimmäisvaatimuksista. (Logistiikan maailma 2019.)
Yritys Englannin ja Yritys Suomen maahantuonnin arvonlisävero lasketan ja raportoidaan arvonlisäveroilmoituksilla OmaVero-palvelussa Yritys Suomen toimesta. Aiemmin
arvonlisäveroilmoitukset tehtiin heti kuunvaihteen jälkeen, mutta maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtyminen Verohallinnolle on viivästyttänyt aikataulua siitä syystä, että
päättyneen kuukauden viimeisille päiville päivättyjen Tullauspäätösten tiedot ovat käytettävissä viiveellä eli vasta sitten, kun asiamiehet lähettävät laskunsa liitteineen Yritys
Englannille ja Yritys Suomelle.
Maastavienti EU:n ulkopuolelle
Maastaviennillä tarkoitetaan tavaroiden myyntiä EU:n veroalueelta veroalueen ulkopuolelle. Vientikauppa on EU-maan alueella tapahtuvaa tavarakauppaa ja se on verotonta.
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Verottomuus pohjautuu arvonlisäverolakiin. Arvonlisäverolain 6 luvussa määritellään tilanteet, joissa tavaroiden myynnistä Suomesta EU:n ulkopuolelle ei suoriteta arvonlisäveroa. (Verohallinto 2017.)
Tämän opinnäytetyön kohdeyrityksillä ei ole maastavientiä EU:n ulkopuolelle.
Kotimaan ostot kohdeyrityksissä
Tämän opinnäytetyön kohdeyrityksistä Yritys Suomella ja Yritys Ruotsilla on kotimaan
tavara- ja palveluostoja. Yritys Ruotsin (LRD) kotimaan ostot (alv 24 %) ovat Yritys Englannin heille myymiä tuotteita A ja B. Yritys Suomen kotimaan ostot ovat pääasiassa
rahti- ja varastointikuluja, kunnossapidon materiaaleja ja kunnossapitoon liittyviä alihankintapalveluita, tuotannossa tarvittavia tarvikkeita, öljyjä, kemikaaleja, kiinteistönhoitoon
liittyviä kustannuksia, sähkö-, kaasu- ja vesimaksuja sekä erilaisia asiantuntijapalveluita.
Kotimaan ostojen arvonlisäveron yhteissumma ilmoitetaan alv-ilmoituksen kohdassa
”Verokauden vähennettävä vero”; merkitty alla olevaan esimerkkiin punaisella (kuvio 12).
Kotimaan ostojen yhteissummaa tai arvonlisäveron perustetta ei merkitä veroilmoitukselle ollenkaan.
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Kuvio 12. Arvonlisäveroilmoitus kotimaan ostot (Verohallinto).

Yritys Suomen kirjanpidossa arvonlisäverottomina ostoina käsitellään luontoisetukäytössä olevan henkilöauton kulut sekä luontoisetuasunnon kulut. Arvonlisäverolain 114
§:n mukaan alv-vähennystä ei saa tehdä henkilökunnan asuinkäytössä olevaan kiinteistöön liittyvistä tavaroista tai palveluista eikä henkilökunnan käytössä olevista henkilöautoista tai niiden käyttöön liittyvistä tavaroista tai palveluista. (Arvonlisäverolaki 1993, 114
§.)
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Kolmikantakauppa
Kolmikantakauppa koskee tavarakauppaa ja siinä on aina mukana kolme arvonlisäverovelvollisiksi rekisteröitynyttä yritystä, jotka kaikki ovat eri EU-maissa. Tavara myydään
kaksi kertaa peräkkäin siten, että se kuljetetaan jäsenmaasta (ensimmäisestä myyntimaasta) toiseen jäsenmaahan (toiseen ostajamaahan). Tavara myydään ensimmäisestä maasta toiseen maahan ja sieltä edelleen kolmanteen maahan, mutta myyty tavara kuljetaan suoraan ensimmäisestä maasta kolmanteen ostajamaahan. Ensimmäinen myyjä raportoi arvonlisäveroilmoituksella myynnin kohdassa ”Tavaroiden myynnit
muihin EU-maihin” sekä arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella kohdassa ”Tavaramyynnit”. Toinen myyjä ilmoittaa myynnin alv-yhteenvetoilmoituksen kohdassa ”Kolmikantakauppa”, mutta se ei ollenkaan raportoi ostoaan alv-ilmoituksella. Sen sijaan toinen ostaja ilmoittaa ostonsa kohdassa ”Tavaraostot muista EU-maista” sekä kohdassa ”Vero
tavaraostoista muista EU-maista”. Mikäli hankinta on vähennyskelpoiseen käyttöön, ilmoitetaan se myös kohdassa ”Verokauden vähennettävä vero”. (Verohallinto 2017.)
Tämän opinnäytetyön kohdeyrityksistä yksikään Suomeen alv-velvolliseksi rekisteröityneistä yrityksistä ei ole mukana kolmikantakaupassa ostajan tai myyjän roolissa.

4

Palvelut (arvonlisäverokäsittely)

Yritysten välisestä palvelukaupasta pääosa on palvelukaupan pääsäännön eli yleissäännöksen alaista. Palvelun myyntimaa ratkaisee, minkä valtion verolakia palvelun myyntiin
sovelletaan. Kullakin valtiolla on yksinomainen verotusoikeus sen alueella suoritettaviin
liiketoimiin. Tämä verotusoikeus on riippumaton siitä, minkä maalainen liiketoimen suorittaja on. (Äärilä ym 2017, 521–522.)
Palvelujen myynti verotetaan siinä maassa, jonne ostaja on sijoittautunut, kun kyse on
elinkeinonharjoittajalle tapahtuvasta myynnistä. Arvonlisäverolaissa tavaroiksi määritellään kiinteät ja irtaimet esineet sekä sähkö, kaasu, lämpö, kylmyys ja muut niihin verrattavat energiahyödykkeet. Palvelua on kaikki muu, mitä voidaan myydä liiketoiminnan
muodossa. (Verohallinto 2017.)
Irtaimen esineen valmistaminen, suunnittelu ja kokoaminen ovat siten palvelun myyntiä
silloin, kun ostaja toimittaa materiaalin myyjälle. Jos materiaaleista vain osa tulee ostajalta, on tapauskohtaisesti ratkaistava, onko kysymyksessä tavaran vai palvelun
myynti. (Verohallinto 2017.)
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Verohallinnon verkkosivuilla ohjeistetaan:
”Käännetyllä verovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että verovelvollinen myynnistä
on myyjän sijasta ostaja. Suomessa käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan laajasti. Pääsäännön mukaan ostaja on verovelvollinen ulkomaalaisen täällä harjoittamasta myynnistä, jos palvelun tai tavaran myyjänä on ulkomaalainen, jolla ei ole
Suomessa kiinteää toimipaikkaa, eikä hän ole hakeutunut täällä verovelvolliseksi.”
”Kun suomalainen yritys myy palvelun, jonka verotuspaikka on elinkeinonharjoittajien välisiä myyntejä koskevan yleissäännön mukaan toinen EU-maa, ostaja suorittaa veron myyjän puolesta. Tällaisesta myynnistä myyjä joutuu antamaan yhteenvetoilmoituksen.”
”Jos palvelun myyntimaa on muun kuin yleissäännöksen nojalla toinen EU-maa,
myyjän on selvitettävä joutuuko hän rekisteröitymään kyseessä olevassa maassa
verovelvolliseksi.”

Edellä mainituista palvelumyynneistä on annettava alv-yhteenvetoilmoitus (katso yhteenvetoilmoituksen malli kuviossa 6, luku 3.3). Lisäksi ne pitää ilmoittaa alv-ilmoituksella kohdassa ”Palveluiden myynnit muihin EU-maihin”. Alla olevaan esimerkkiin on
merkitty punaisella ilmoituksen kohta, johon tieto merkitään (kuvio 13).
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Kuvio 13. Arvonlisäveroilmoitus EU-palvelumyynti (Verohallinto).

Toisesta EU-maasta ostetut palvelut, joista ostaja on verovelvollinen Suomessa, ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella kohdassa ”Palveluostot muista EU-maista”. Veron
osuus ilmoitetaan kohdassa ”Vero palveluostoista muista EU-maista”. Lisäksi palveluoston arvonlisävero lisätään kohtaan ”Verokauden vähennettävä vero”.

(Verohallinto

2017.)
Alla on esimerkki arvonlisäveroilmoituksesta (kuvio 14), johon on punaisella merkitty
kohdat, joissa täytyy ilmoittaa palvelujen ostot toisesta EU-maasta.
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Kuvio 14. Arvonlisäveroilmoitus EU-palveluostot (Verohallinto).
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Suomessa alv-velvolliseksi rekisteröityneillä Yritys Englannilla ja Yritys Ruotsilla ei ole
ollenkaan palveluostoja. Yritys Suomen palveluostot ovat rahtikuluja tuotteen A kuljetuksista Suomen tehtaan varastolta esimerkiksi Ruotsin tehtaan varastoon.
Suomessa alv-velvolliseksi rekisteröityneillä Yritys Englannilla ja Yritys Ruotsilla ei ole
ollenkaan palvelumyyntejä. Yritys Suomen verollinen toiminta on pääosin palvelumyyntinä muihin EU-maihin käsiteltyä rahtityövalmistuspalvelun myyntiä Yritys Englannille.
Kyseessä on rahtityö, koska kaikki valmistuksessa käytettävä materiaali tulee ostajalta
eli Yritys Englannilta. Palvelumyyntinä muihin EU-maihin alv-ilmoituksella ilmoitetut luvut
käsittävät sekä varsinaisen rahtityövalmistuspalveluveloituksen että varastointipalvelujen ja rahtikulujen edelleen veloitukset.

5

Ulkomaankaupan tilastotiedot

Suomen tulli kerää EU:n pakollista tilastointia varten sekä sisä- että ulkokaupan tiedot.
Ulkokaupalla tarkoitetaan kaupankäyntiä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, ja ne tiedot
tulli saa omasta tullausjärjestelmästään. Sisäkaupalla tarkoitetaan Euroopan unionin jäsenmaiden välistä kauppaa ja Intrastat-järjestelmällä tarkoitetaan sisäkaupan tilastointia.
Suomessa Tulli kerää sisäkaupan tiedot tavaroiden tuojilta ja viejiltä. Tulli julkaisee kuukausittain tiedot ulkomaakaupasta ja raportoi tiedot kuukausittain myös Euroopan tilastotoimistolle Eurostatille. Tilastoinnin ehtona on, että tavara fyysisesti liikkuu Suomen
rajan yli. (Tullihallinto 2019.)
Intrastat-ilmoitusten tiedonantovelvollisia ovat sisäkauppaa käyvät arvonlisäverovelvolliset, kun heidän vuosittaiset tuonnin ja viennin arvot ylittävät määritellyn kynnysarvon.
Kukin EU:n jäsenmaa määrittelee oman vuosittaisen kynnysarvonsa. Intrastat-ilmoittamisen kynnysarvot ovat Suomessa vuonna 2019 viennissä 600 000 eur ja tuonnissa samoin 600 000 eur. Kynnysarvolla tarkoitetaan yhteisöhankintojen sekä yhteisötoimitusten vuosittaista määrää. Tulli saa tiedot EU-tavaraostoista ja EU-myynneistä verottajalle
kuukausittain tehtävästä arvonlisäveroilmoituksesta. Ilmoitusvelvollisen on annettava Intrastat-ilmoitus, vaikka jonakin raportointikuukautena ei olisi yhtään tavaratuontia tai vientiä EU-alueella. Tällöin kyseessä on ns. nollailmoitus. (Tullihallinto 2019.)
Tämän opinnäytetyön kohdeyrityksistä Yritys Suomi on Intrastat-tiedonantovelvollinen
tuonnin osalta ja Yritys Englanti on velvollinen sekä viennin että tuonnin osalta. Yritys
Ruotsin osalta tuonnin ilmoitusvelvollisuus on päättynyt muutama vuosi sitten tuonnin
arvon jäädessä alle kynnysarvon.
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Tullin verkkosivuilla kerrotaan, että Intrastat-tilastoilmoituksessa ilmoitettavia EU-toimituksia ovat:
”Ostetut ja myydyt tavarat (myös yrityksen omaan käyttöön ostetut tavarat)
muu kaupallinen tuonti ja vienti: esim. tavaran palkkatyönä tapahtuva valmistus ja
korjaus sekä tavaroiden palautus ko. toimintojen jälkeen
kolmikantakauppa, jos tavara liikkuu Suomen rajojen yli
varastosiirrot
rahoitusleasing- ja palautustavarat
vuokratavarat, jos vuokra-aika on yli 2 vuotta
projektiviennin ja -tuonnin tavaratoimitukset
ilmaislähetykset
epäsuora tuonti ja vienti
tietyt tavaratoimitukset laivoihin ja lentokoneisiin.” (Tullihallinto 2019.)

Intrastat-ilmoitus on jätettävä raportointikuukautta seuraavan kuukauden 10. työpäivään
mennessä. Intrastat-ilmoituksen sähköisiä jättötapoja on kolme eli ilmoituksen voi tehdä
Intrastat-ilmoituspalvelun kautta, suora sanomana tai käyttää Posti Messagingin Tyvipalvelua. Intrastat-ilmoituspalvelu toimii Tullin nettisivujen kautta ja sen käyttäminen vaatii KATSO-tunnisteen. Ilmoituspalvelu löytyy osoitteesta: https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/intrastat. Tiedot voi syöttää käsin tai lähettää määrämuotoisena tiedostona. Toinen
ilmoittamistapa on ns. sanoma-asiointi, jossa tiedot lähetään XML-muotoisina sanomia
Tulliin Internetin kautta. Lähettämistä varten yritys tarvitsee Väestörekisterikeskuksen
(VRK) myöntämän maksullisen varmenteen. Kolmas tilastotietojen ilmoitustapa on TYVIpalvelu, jota hallinnoin Posti Messaging. Sähköinen lomake löytyy osoitteesta
http://www.tyvi.fi, jossa ilmoituksen voi lähettää myös määrämuotoisena tiedostona. Tiedoston siirto vaatii maksullisen TYVI Pro -tunnuksen. Posti Messaging TYVI Pro -tunnuksella voi lähettää isoja tiedostoja, jos tilastoilmoituksella on paljon ilmoitettavia tietoja
ja nimikkeitä. Excel taulukko CSV-pohjaista ilmoitusta varten löytyy Tullin verkkosivuilta.
(Tullihallinto 2019.)
Tilastojakso on aina kalenterikuukausi. Tilastojaksolle kuuluvat pääsääntöisesti samat
EU-tuonnit ja -viennit kuin vastaavaan arvonlisäverojaksoon eli tilastojaksolle ilmoitetaan
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sen kalenterikuukauden aikana maahan tuodut tai maasta viedyt yhteisöhankinnat silloin
kun niiden laskutus on tapahtunut jo aiemmin tai kyseisen tilastojakson aikana. Mikäli
tavarat laskutetaan tavaroiden maahantuontia seuraavana kuukautena, ilmoitetaan ne
laskutuspäivän mukaiselle kuukaudelle. Mikäli laskutus tapahtuu myöhemmin kuin seuraavan kuukauden aikana, on tilastojakso sama kuin tavaroiden toimituskuukausi. Osatoimituksilla tarkoitetaan lähinnä suuria kone- ja laitetoimituksia, jotka toimitetaan ja laskutetaan useassa erässä. Ne tilastoidaan vasta sitten, kun kaikki osatoimitukset on vastaanotettu tai lähetetty. (Tullihallinto 2019.)
Intrastat-ilmoitus annetaan erikseen tuonnista ja viennistä. Ilmoituksella raportoidaan tiedonantovelvollisen tiedot, tilastojakso, vapaaehtoinen viitenumero, tavaranimike, tuonnin lähetysmaa, viennin määrämaa, tuonnin alkuperämaa, kauppatapahtuman luonne,
kuljetusmuoto, nettopaino, toinen paljous, laskutusarvo ja vapaaehtoinen tilastoarvo.
Alla on esimerkki tuonnin Intrastat-ilmoituksesta (kuvio 15). Ilmoituspohja löytyy Tullin
asiointipalvelu -sivustolta. Ilmoituksen tiedot syötetään käsin rivi kerrallaan.

Kuvio 15. Esimerkki tuonnin Intrastat-ilmoituksesta.
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Alla on esimerkki viennin Intrastat-ilmoituksesta (kuvio 16). Ilmoituspohja löytyy Tullin
asiointipalvelu -sivustolta. Ilmoituksen tiedot syötetään käsin rivi kerrallaan.

Kuvio 16. Esimerkki viennin Intrastat-ilmoituksesta.

Seuraavat ilmoituskohtaiset tiedot pohjautuvat Tullin verkkosivuilta (Tullihallinto 2019)
löytyviin ohjeisiin:
Tavaranimike merkitään ns. yhdistetyn nimikkeistön (CN-luokitus) mukaan. CN-nimikkeistö (Combinated Nomenclature) on 8-numeroinen nimikkeistö, johon tulee muutoksia
vuosittain. Vuoden 2019 CN nimikkeistö ja aiempien vuosien nimikkeistö on saatavilla
Tullin sivustolta osoitteessa: https://tulli.fi/tilastot/cn-nimikkeisto. Nimikkeistön laajuutta
ja tarkkuutta kuvaa se, että vuoden 2019 nimikkeistö -Excelissä on lähes 15 000 riviä.
Tämän opinnäytetyön kohdeyrityksistä Yritys Suomen yleisimmin käyttämiä tuonnin nimikkeitä on noin 20 kappaletta, Yritys Englannin käyttämiä tuonnin nimikkeitä noin 10
kpl ja Yritys Englannin viennissä vain kaksi nimikettä.
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Tuonnin lähetysmaa on EU:n jäsenmaa, josta tavara on alun perin lähetetty Suomeen
joko suoraan tai toisen maan kautta. Viennin määrämaa on viimeisin tiedossa oleva EU:n
jäsenmaa, jonne tavara viedään Suomesta. Alkuperämaalla tarkoitetaan maata, jossa
tavara on valmistettu. Lähetysmaa ja määrämaa ilmoitetaan kaksikirjaimisia maakoodeja
käyttäen.
Kauppatapahtuman luonne ilmoitetaan kaksinumeroisella koodilla, jotka kuvaavat erityyppisiä tavaratoimituksia. Erilaisia kauppatapahtumia on yhteensä 20 kappaletta. Tämän opinnäytetyön kohdeyritysten kauppatapahtumissa käytetään koodia 11 (sitova
osto-/myyntitapahtuma) eli kyseessä normaali tavaran osto tai myynti, jossa tavaran
omistussuhde vaihtuu korvausta vastaan.
Kuljetusmuodon määrittää se, millä aktiivisella kuljetusneuvolla tavara tuodaan tai viedään Suomen rajan yli. Kuljetusmuoto ilmaistaan 1-numeroisella koodilla, joita on yhteensä 9 vaihtoehtoa; mm. merikuljetus, rautatiekuljetus, maantiekuljetus, lentokuljetus,
postilähetykset jne.
Nettopaino ilmoitetaan kilogrammoina ja sillä tarkoitetaan tavaran painoa ilman päällystä tai pakkausta. Nettopaino on pakollinen tieto kaikille muille CN-nimikkeille paitsi
sellaisille, jotka vaativat toisen paljouden. Toinen paljous on esimerkiksi litra, kappale,
pari, m2 tai m3 jne. Nettopaino ilmoitetaan aina kokonaislukuna ilman desimaaleja. Paino
pyöristetään lähimpään kiloon, esimerkiksi 0,1 kg ilmoitetaan 0 kg.
Toinen paljous tarkoittaa tiettyjen CN-tavaranimikkeiden kohdalla ilmoitettavaa paljousyksikköä esimerkiksi litra, kappale, pari, m2 tai m3.
Tuonnin laskutusarvo on sama kuin yhteisöhankinnan verotusarvo mukaan lukien
mahdolliset kuljetuskustannukset. Viennin laskutusarvo on tavaran kauppalaskun mukainen veroton myyntihinta.
Tämän opinnäytetyön kohdeyritys Suomen Intrastat-ilmoituksiin tuleva aineisto saadaan
SAP-järjestelmästä käyttäen t-koodia MEIS Intrastat arrivals. Liitteenä olevassa yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitetussa ohjeessa kerrotaan yksityiskohtaiset ohjeet Intrastat aineiston saamiseksi SAPista. MEIS raporttiin tulee aineisto seuraavin kriteerein:
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Purchace Orderin tila on ”Goods Receipt” eli GR:n posting date on raportoitavalle
kuukaudelle ja ”Invoice Receipt” eli IR on myös samalle kuukaudelle. Eli tavara
ja lasku on vastaanotettu samalle kalenterikuukaudelle.



Purchace Orderin tila on ”Goods Receipt” eli GR:n posting date on raportoitavalle
kuukaudelle, mutta ”Invoice Receipt” IR eli laskun vastaanotto puuttuu, siirtyy kyseinen ostotilaus suoraan seuraavan kuukauden Intrastat-raportille.



Purchace Orderin tila on ”Goods Receipt” eli GR:n posting date on raportoitavalle
kuukaudelle, mutta ”Invoice Receipt” IR puuttuu eli laskua ei ole kirjattu saapuneeksi vielä seuraavankaan kuukauden aikana, siirtyy kyseinen ostotilaus sen
kuukauden Intrastat-aineistoon.

Yritys Suomen Intrastat-ilmoitukset tehdään TYVI Pron kautta, koska ilmoitettavia rivejä
on niin paljon ja TYVI Pro mahdollistaa isojen ilmoitettavien rivien määrän.

6

Yhteenveto ja loppupäätelmät

Tämän opinnäytetyön aihe syntyi rahtivalmistajana toimivan suomalaisen kohdeyrityksen ja sen kahden sisaryrityksen taloushallinnon tarpeesta kartoittaa arvonlisäverotukseen ja Intrastat-ilmoituksiin liittyvät käytännöt, vastuut ja velvollisuudet. Opinnäytetyön
aihe muuttui jonkin verran työtä tehdessäni. Huomasin, että opinnäyteyöstä tulee helposti liian laaja ja sen myötä pinnallinen, jos sisällytän työhöni myös sisäiset kontrollit ja
pörssiyrityksen pakolliset SOX-kontrollit. Opinnäytetyötä tehdessäni nousi esille useita
asioita ja kysymyksiä, jotka vaativat yrityksen sisällä lisäselvityksiä. Esille nousseet kysymykset/epäkohdat olen käynyt läpi yrityksen taloudesta vastaavan henkilön kanssa.
Lähdeaineistoa oli saatavilla sekä kotimaiseen että kansainväliseen arvonlisäverotukseen liittyen, mutta itse koin mielekkäämpänä käyttää aineistona arvonlisäverolakia sekä
verottajan ohjeita, jotka pohjautuvat arvonlisäverolakiin. Opinnäytetyöni Intrastat-tilastointiin liittyvässä osuudessa käytin lähdeaineistona pääasiassa Tullin ohjeistusta. Kohdeyrityksen sisäistä ohjeistusta oli saatavilla aika niukasti, joten tämän opinnäytetyön
tuotoksena syntynyt opas tuli tarpeeseen.
Tämä opinnäytetyö nosti esille muun muassa seuraavat kysymykset koskien kolmen
kohdeyrityksen vastuita ja velvollisuuksia:
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Kuinka aineiston oikeellisuus varmistetaan eli kuinka ja mistä tiedetään SAP R/3järjestelmässä tehtävän kuukausittaisen arvonlisäveroajon ja Intrastat-raportin sisällön oikeellisuus?



Kenen vastuulla aineiston oikeellisuus on?



Kunkin kolmen yrityksen kirjanpitäjien ja pääkirjanpitäjien vastuu vs./mikä on alvilmoitusten ja Intrastat-ilmoitusten tekijän vastuu?



Edellä mainittuihin raportoitaviin tietoihin vaikuttavaa materiaalia käsitellään monessa maassa ja monen henkilön toimesta; mm. osto- ja myyntireskontrat ovat
Serbiassa eli kenen vastuulla on arvonlisäverokoodien oikeellisuus?



Olettavatko esimerkiksi ostoreskontraa hoitavat henkilöt, että ostotilauksissa on
asianmukaiset arvonlisäverokoodit ja heidän ei tarvitse niitä enää tarkastaa tai
ottaa kantaa asiaan millään tavalla?



Kuka ja missä varmistaa Tullauspäätösten ja laskujen vastaavuuden (koskee Venäjän tehtaan toimittamia laskuja vs. tullaus)? Pitääkö jokainen lasku tarkastaa
edellä mainitulla tavalla vai riittääkö muutaman satunnaisesti valitun tapahtuman
tarkastus?



Kuinka kuun vaihtuessa varmistetaan, että kaikki päättyneelle kuukaudelle päivätyt tullauspäätökset ovat aineistossa mukana?



Voisiko Venäjän kauppaan erikoistunut logistiikka-asiamies toimittaa Yritys Englannin tullauspäätösten tiedot Yritys Suomelle sähköisesti?



Kieliongelmat eli tullauspäätökset ja muut Tullin asiakirjat ovat suomeksi, joten
niiden tarkastaminen Yritys Englannin tai Serbiassa sijaitsevan ostoreskontran
toimesta on haastavaa.



Vastaako jokainen kolmesta sisaryrityksestä itse alv-tasetilien täsmäyttämisestä
(sisäiset kontrollit, SOX kontrollit)?

Tämän opinnäytetyön ja liitteenä olevan oppaan pohjalta on hyvä lähteä kehittämään
arvonlisäveroon ja Intrastat-ilmoittamiseen liittyviä käytäntöjä kohdeyrityksissä. Halusin
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liitteen oppaasta niin yksityiskohtaisen, että sen pohjalta pystyy tarvittaessa esimerkiksi
sijainen tekemään tarvittavat viranomaisilmoitukset sekä hoitamaan raportoinnin.
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