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TULLATTAVAN TAVARAN MAAHANTUONNIN ALV:N ILMOITTAMINEN 1.1.2018 ALKAEN

ALV-ilmoituksessa vähennettävää summaa ei saa suoraan yhdestä lähteestä, vaan ilmoittajan on laskettava se itse.



MAAHANTUONNIN ALV:N ILMOITTAMINEN 1.1.2018 ALKAEN

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet asiakkaat maksavat ja ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäverot 
Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen. Vero on ilmoitettava Verohallinnolle asiakaslähtöisesti. Maahantuonnin 
arvonlisäveron ilmoittamista ja maksamista varten asiakkaan tulee laskea veron peruste ja veron määrä oma-
aloitteisesti.

Arvonlisäveroilmoituksella on kaksi uutta kenttää

 veron peruste

 veron määrä

Lisätietoja Verohallinnon sivuilta: www.vero.fi

Maahantuonnin arvonlisäveroa ei enää tarvitse maksaa ennen sen vähentämistä, kun yritys kohdistaa veron 
ja sen mahdollisen vähennyksen tullauskuukaudelle.

Tulli tulee edelleen kantamaan verot jos kyseessä on

 yksityishenkilö

 yhdistys joka ei ole arvonlisäverovelvollinen

 ALV-rekisteriin merkitty yritys, jonka tuonti ei liity liiketoimintaan

 Toiseen yhteisömaahan sijoittautuneet maahantuojat, joilla ei Suomessa VAT-tunnusta

http://www.vero.fi/


 Maahantuontitullaus suoritetaan kuin ennenkin

 Tullit ja muut suoritemaksut (näytteenotto) kantaa Tulli tullauspäätöksellä

 Tulli ei tule ilmoittamaan tullauspäätöksellä enää arvonlisäveroperustetta tai arvonlisäveron määrää.

 Peruste ALV:n ilmoittamisesta Verohallinnolle määräytyy tullauspäätöksen tullauspäivän mukaan (voi olla eri 
kuin tulopäivä, vahvistunut nyt että tullauspäivä ratkaisee, ei hyväksymispäivä). Esim. helmikuussa päivätyt 
tullauspäätökset ilmoitetaan Verohallinnolle viimeistään huhtikuun 12. päivä.

MAAHANTUONTI 1.1.2018

Asiakas antaa tulli-ilmoituksen 

Tullauspäätös ei sisällä 

maahantuonnin arvonlisäveroa. 

Asiakas laskee maahantuonnin 

arvonlisäveron määrän itse. 

Asiakas ilmoittaa maahantuonnin 

arvonlisäveroperusteen sekä määrän, 

Verohallinnon OmaVerossa

Tullilta luovutuspäätös, jolla 

tavara voidaan luovuttaa 

vapaaseen liikkeeseen

Lähde: Verohallinto



MUUT MENETTELYT

 Tulli kantaa tulliveron ja ALV:n vain silloin kun on toimittu säännösten vastaisesti, eli laiminlyöty 
tullilainsäännösten mukainen velvollisuus tullimenettelyyn asettamisesta. 

 Tullille jää maahantuotavien tavaroiden valvonta

 Jälkikannoista esim. yritystarkastuksen yhteydessä tulee tehdä oikaisu Tullille sekä Verohallinnolle
(Korjaus tulee tehdä Verohallinnolle oma-aloitteisesti korvaavalla arvonlisäveroilmoituksella)

 Keskeneräiset, ennen 1.1.2018 vireillä olevat tullaukset tilitetään Tullille

 Väärinkäytöksien ilmentyessä  voi Verohallinto tarvittaessa asettaa yrityksen erityismenettelyyn, jolloin 
arvonlisävero tulee maksaa Verohallinnolle, joka välittää tiedot maksusta Tullille, ja jonka jälkeen tavaraerä 
voidaan vasta luovuttaa.



MAAHANTUONNIN ALV:N LASKEMINEN

 Tullauspäätöksellä ilmoitetaan tullausarvo sekä kannettu tuontitullin määrä sekä muut mahdolliset tullin 
perimät maksut (polkumyyntitulli, suoritemaksut jne.)

 Verohallinnolle ilmoitetaan sekä arvonlisäveron peruste, että arvonlisäveron määrä

 Arvonlisäveron perusteessa tulee huomioida tullausarvon ja tuontitullin lisäksi rahdinomaiset kulut joita ei ole 

huomioitu tullausarvossa. Tullia kannetaan vain niistä rahdinomaisista kuluista, jotka syntyvät ennen 

ensimmäiseen yhteisömaahan (EU) saapumista. Näin ollen tullausarvo ei ole sama kuin arvonlisäveroperuste. 

Arvonlisäveroa tulee maksaa myös yhteisömaissa syntyneistä kuljetuskustannuksista. 

(Esim. lentolähetyksissä Tulli on määrittänyt rahdeista prosenttiosuuden, josta maksetaan tullia)

 Tullausarvon ja arvonlisäveron oikaisuerät määräytyvät toimitusehdon mukaan sekä tullauksen / kuljettavan 

huolintaliikkeen toimintatavasta.



MAKSAMINEN VEROHALLINNOLLE

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt yritys saa Verohallinnolta ilmoituksen rekisteröinnistä, viitenumeron ja 
Verohallinnon tilinumeron veron maksamista varten. Arvonlisäveroperuste ja määrä ilmoitetaan oma-aloitteisesti 
OmaVerossa tullauspäätöksen hyväksymispäivän mukaisen kuukauden perusteella.

Kohdistettaessa maahantuonnista suoritettava arvonlisävero samalle 

kalenterikuukaudelle kuin sitä koskeva vähennys, ei jää maksettavaa ALV:a.



HAASTEITA MAAHANTUONNIN ALV:N LASKEMISESSA

 Tiedon muuttuessa annetun ilmoituksen jälkeen, korjaus tulee tehdä Verohallinnolle oma-aloitteisesti korvaavalla 
arvonlisäveroilmoituksella.

 KAPPALETAVARA (CIF) Huolintaliikkeillä eri laskutuskäytäntöjä, haaste maahantuojalle määrittää alv-peruste. Esim:



Käyttäessänne tuttua huolintaliikettä tullaustoiminnoissanne on teidän helppo määrittää 
Verohallinnolle ilmoitettavat tiedot, sillä tapa toimia on aina sama.

Palveluvalikoimaamme kuuluu myös valmis raportointi arvonlisäveron perusteista ja määrästä

Raportti voidaan toimittaa Excel-muodossa.

ALV-Raportointi tarjotaan huolintatarjouksen yhteydessä.

MAAHANTUONNIN ALV - MITEN VAROVA VOI PALVELLA MAAHANTUOJAA?







MAAHANTUONNIN ALV-RYHMÄ PALVELUKSESSANNE!

Jäikö kysymyksiä? Soita tai laita sähköpostia! 

Varovan ALV-ryhmä palvelee joka arkipäivä klo 08:00-16:00 (13.11.2017 alkaen)

Puh. 09 773 96 400

S-posti: ALV2018@varova.fi


