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Viite: Verojaosto tiistai 16.5.2017 / HE 45/2017 

Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtäminen Verohallinnolle 

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (jäljempänä ”SHLL”) kiittää eduskunnan vero-
jaostoa mahdollisuudesta antaa asiaan kirjallinen asiantuntijalausunto. 

SHLL on Suomessa toimivien huolinta- ja logistiikkayritysten elinkeino- ja työmarkki-
napoliittisia asioita hoitava etujärjestö. Liittoon kuuluu reilut 70 jäsenyritystä, jotka yh-
dessä vastaavat valtaosasta Suomen ulkomaankaupan kappaletavaran vienti- ja 
tuontikuljetuksista kaikissa kuljetusmuodoissa sekä näihin liittyvistä tullaus- ja vienti-
/tuontimenettelyistä. 

SHLL:n näkemys 

Hallituksen esityksen hyvät puolet 

SHLL:n näkemyksen mukaan hallituksen esityksessä esitetty hanke siirtää arvonli-
säverovelvollisten tuojien maahantuontien arvonlisäverotus Tullilta Verohallinnolle on 
kannatettava ja esitetty muutos parantaa Suomen kilpailukykyä suhteessa lähinaapu-
rimaihin.  

Lisäksi SHLL pitää hyvänä sitä, että osa aiemmin hallituksen esitysluonnokseen an-
tamistamme kommenteista on huomioitu hallituksen esityksen perustelujen yksityis-
kohtia täsmentämällä:  

- Esityksen perusteluja on täsmennetty toteamalla, että tullisäännösten nou-
dattamatta jättämisen johdosta (kohta 3.3.3) arvonlisäverotuksessa voidaan 
katsoa tapahtuvan tavaroiden maahantuonti vain silloin kun voidaan olettaa, 
että tavarat ovat tulleet taloudelliseen vaihdantaan EU:n veroalueelle. 
 
- Edelleen tullisäännösten vastaisen tuonnin osalta perusteluissa (kohta 3.3.3) 
on nyt korostettu sitä, ettei tullivelka synny kaikista laiminlyönneistä. Näin on 
esimerkiksi sellaisen henkilön osalta, jonka toiminnassa ei ole havaittavissa 
minkäänlaista vilpillisen menettelyn yritystä. 
 
- Veronkorotusta koskevilta osin todetaan (kohta 3.3.3), että korotus (30 – 50 
%) edellyttää tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta, ja että korotus voi-
daan jättää myös määräämättä, mikäli laiminlyönti kokonaisuutena arvioiden 
on vähäinen tai korotuksen määrääminen olisi muutoin kohtuutonta. 
 

 

mailto:sara.kuitunen@eduskunta.fi


2 (2) 
 

 
 

Lisämuutostarpeet hallituksen esitykseen 
 

SHLL toivoo, että seuraavat asiat, joihin SHLL on jo aiemmin esittänyt muutoksia lau-
suessaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi, huomioitaisiin hallituksen esityksen 
eduskuntakäsittelyssä:  

SHLL toteaa, että hallituksen esityksessä on edelleen huolinta-alan kannalta ongel-
mallista se, että Tulli voi edelleen maksuunpanna arvonlisäveron maahantuonnista 
ns. rikkomistilanteissa (tullikoodeksin artikla 79) ottamatta lainkaan huomioon, että 
tuojalla on usein maahantuontiveroa vastaavan veron vähennysoikeus. SHLL kat-
soo, että tämän epäkohdan korjaamiseksi olisi syytä säätää, ettei arvonlisäve-
roa kanneta Tullin toimesta tilanteessa, jossa maahantuontiveroa vastaava ve-
ro on vähennyskelpoinen. Tilanteissa, joissa maahantuontiveroa vastaava vero on 
vähennyskelpoinen, ei ole mitään syytä myöskään kantaa maahantuontiveroa huolin-
ta- tai kuljetusliikkeeltä taikka varastonpitäjältä perustuen arvonlisäverolain viittauksiin 
tullivelkavastuusäännöksiin. 

Edellä mainittuun liittyen SHLL myös katsoo, että edellisessä kappaleessa mainituin 
perustein arvonlisäverolain (102 §:n osalta) tulkintaa tai Verohallinnon soveltamisoh-
jeistusta olisi tarpeen hallituksen esityksen perusteluiden kautta täsmentää siten, että 
huolinta- tai kuljetusliikkeellä taikka varastonpitäjällä on maahantuontiveroa 
vastaavan veron vähennysoikeus omassa arvonlisäverollisessa liiketoiminnas-
saan, mikäli näihin kohdistetaan virheellisen maahantuonnin tai tullausmenet-
telyn johdosta tavaran haltijalta/tullivelalliselta kannettava arvonlisävero. Tällä 
arvonlisäverolain tulkinnan täsmennyksellä voitaisiin estää tilanteet, joissa huolintalii-
ke voi joutua maksamaan maahantuonnin arvonlisäveron ilman vastaavaa oikeutta 
kyseisen veron vähentämisen. Esimerkiksi passitusmenettelytilanteissa, joissa huo-
lintayritys on joutunut selvästi rikoksen kohteeksi, tulisi olla selvää, että huolintayri-
tyksellä on omassa arvonlisäverotuksessaan mahdollisuus vähentää Tullin jälkikan-
topäätöksellä huolintayhtiöltä tavaranhaltijana kantama arvonlisävero. 

 Koska edellä esittämät lisämuutostarpeet ovat tärkeitä Suomen huolinta-alan kannal-
ta, SHLL toivoo, että esitetyt epäkohtien korjaukset otettaisiin huomioon hallituksen 
eduskuntakäsittelyssä.  

Helsingissä 15.5.2017 

Kunnioittaen 

SUOMEN HUOLINTA- JA LOGISTIIKKALIITTO RY 
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