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Verohallinnolle 

 

Dnro: VH/2040/00.01.00/2021 

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Tavaroiden etämyynnin 

arvonlisäverotus 

 

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (jäljempänä ”SHLL”) kiittää Verohallintoa 

lausuntopyynnöstä. 

 

SHLL on käynyt läpi ohjeluonnoksen. Kaiken kaikkiaan SHLL:n mielestä kyseessä on 

kokonaisuudessaan hyvä ja paljon käytännön esimerkkejä sisältävä ohjeluonnos. 

 

SHLL esittää, että johdantoon tai sopivaan kohtaan lisättäisiin kappale, jossa olisivat 

etäostoon liittyvät maininnat ja lisätietoa, mikäli Verohallinto ei aio antaa etäostoista 

omaa erillistä ohjettaan. Etäostoa Verohallinto on aiemmin käsitellyt muun muassa 

valmisteverotettavien tavaroiden ohjeessa. Myös tässä tavarakaupan etämyyntiä 

käsittelevässä ohjeessa olisi hyvä olla etäosto huomioituna, vaikka sen käyttäminen 

EU:n sisällä todennäköisesti jää vähäiseksi. 

 

SHLL ehdottaa muutosta ohjeen kohtaan 2.4. (Myyjä järjestää kuljetuksen tai 

osallistuu siihen): Luonnoksen ao. kohdan viimeinen kappale erotetaan omaksi 

alakohdakseen. Etämyynnin ohje selkiintyy, kun siihen lisätään ”valmisteveron 

alaisten tuotteiden etämyynnin ohjeen” mukaisesti etäostoa koskeva kohta. 

Etäostossa myyjä ei osallistu mitenkään tavaran kuljettamiseen vaan ostaja huolehtii 

siitä. Tämä seikka on jäänyt ohjeluonnoksessa vähemmälle huomiolle ja lisäyksellä ei 

ohjeeseen jäisi tulkinnanvaraisuutta kuvaamalla todennäköisesti harvinainen 

etäostotilanne. 

 

SHLL ehdottaa lisäystä ohjeen luvussa 4 (Yhteisön sisäinen tavaroiden etämyynti) 

olevaan esimerkkiin 7 (EU:n ulkopuolelle sijoittautunut myyjä etämyy tavaroita 

Ranskan varastosta Suomeen). SHLL ehdottaa, että esimerkissä kerrottaisiin ja 

kuvattaisiin, kuinka EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen myyjän tulisi tavaran 

arvonlisävero Suomessa ilmoittaa ja maksaa. Muutos täydentäisi nykyversiota eikä 

jättäisi paljoa tulkinnan varaa. 

 

http://www.huolintaliitto.fi/
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SHLL ehdottaa tarkennusta ja lisäystä luvussa 5 (Maahantuotavien tavaroiden 

etämyynti) tarvittavat lisäykset etämyynnistä (ostaja järjestää itse kuljetuksen toisesta 

EU-maasta). Kuka vastaa veron ilmoittamisesta, maksamisesta ja millä järjestelyllä? 

Tästä kohdasta voisi olla viittaus ehdotettuun uuteen ”etäostoa” käsittelevään 

kappaleeseen. 

 

Lisäksi SHLL ehdottaa tarkennusta kohtaan 6.2 (Sähköisen rajapinnan ylläpitäjän 

erityinen verovelvollisuus). SHLL esittää kohdan johdantotekstin (ensimmäinen 

kappale) muokkaamista. Nykyisessä muodossa on hankalaa hahmottaa, mikä 

tekstissä kuvattu elinkeinonharjoittaja on missäkin roolissa. Muu teksti luvun 6 osalta 

on selkeästi ilmaistu. 

 
Helsingissä 14.5.2021 

Kunnioittaen 

SUOMEN HUOLINTA- JA LOGISTIIKKALIITTO RY 
 
 
Petri Laitinen   Ville Raevuori 
Toimitusjohtaja   SHLL:n tullausjaoksen puheenjohtaja 
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