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Verohallinnon ohjeluonnos Maahantuonnin arvonlisäveron peruste 

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) kiittää Verohallintoa lausuntopyynnös-
tä.  

SHLL on keväällä 2018 pyytänyt Verohallinnolta tarkempia ohjeita muun muassa sii-
tä, miten monen toimijan kuljetusketjuissa palvelujen arvonlisäveroa tulee käsitellä 
(verollisena vai verottomana). Huolinta-alan pyyntöön nyt lausunnolla oleva ohjeluon-
nos ei anna selvyyttä, sillä ohjeluonnos ja sen esimerkit eivät nähdäksemme vastaa 
huolinta-alan esiin nostamaan ongelmaan.  

SHLL toivoo, että Verohallinto pyrkisi selkeyttämään ohjetta ja tarkemmin määrittelisi 
tavarakaupassa sen kohdan, mistä alkaen kuljetuspalvelut voidaan veloittaa Suo-
messa toiselta Suomeen alv-rekisteröidyltä yritykseltä verollisina (alv 24%).  

SHLL katsoo, että ohjeluonnoksen pitäisi selkeämmin linjata esimerkiksi, että maa-
hantuonnin kulut sisällytetään alv-perusteeseen vain tavaran ensimmäiseen Suo-
meen tulopaikkaan asti (= palveluveloitukset alv 0%). Tämän jälkeen tapahtuvat ope-
raatiot & käsittelyt veloitetaan suomalaiselta alv-rekisteröidyltä tuojalta lisättynä pal-
velun alv-verolla (= alv 24%) erikseen. Tämänkaltaisen linjauksen antaminen ei käsi-
tyksemme mukaan jättäisi Suomen valtiolta mitään veroa saamatta, mutta kaikkien 
toimijoiden ja myös verottajan toiminta, hallinnollinen taakka/kulu pienenisivät. Esi-
merkiksi jo nyt useat satamaoperaattorit veloittavat omat konttikäsittelynsä verollisina 
johtuen verottajan tekemistä jälkitarkastuksista ja toteamiin puuttuviin verottomuuden 
perusteisiin, vaikka osa konteista tulee Suomen satamiin EU:n ulkopuolelta. 

SHLL:n ehdottaa, että Verohallinto selventäisi ohjetekstiä EU:n ulkopuolisten kulje-
tusten osalta esimerkiksi seuraavasti:  

1) Saapuvat lähetykset/tuonti Suomeen: Yritykset, jotka käsittelevät tullaamatonta 
tavaraa (T1-status) tulliselvitykseen asti, veloittavat palvelunsa verottomina 
(alv 0%). Tämän jälkeen palveluketjussa olevat yritykset veloittavat palvelunsa 
lisättynä Suomen alv:llä, josta palvelun ostaja voi tehdä ostovähennyksen. 
 

2) Poistuvat lähetykset/vienti Suomesta: Yritykset, jotka käsittelevät vientiselvitet-
tyä tai tullaamatonta tavaraa (T1-status), veloittavat palvelunsa verottomina 
(alv 0%). Tätä ennen, aiemmin palveluketjussa olevat yritykset veloittavat pal-
velunsa lisättynä Suomen alv:llä, josta palvelun ostaja voi tehdä ostovähen-
nyksen 



2 (2) 
 

 

Vaihtoehtoisesti, mikäli Verohallinto katsoo, ettei ohjeessa asiaa voida linjata EU:n 
ulkopuolisten kuljetusten osalta edellä ehdotetusti, SHLL ehdottaa, että ohjetekstissä 
erikseen mainittaisiin, että huolintayhtiöt ovat kuitenkin oikeutettuja arvonlisäverovä-
hennykseen. Eli mikäli huolitsijan alihankkija veloittaa huolitsijaa alv24% EU:n ulko-
puolisten tavaroiden maahantuontiin liittyvistä kotimaassa tapahtuvista palveluista tai 
käsittelyistä, jotka huolitsijan ALVL 91.2 § perusteella tulisi veloittaa omalta asiakkaal-
taan (maahantuojalta) alv0% kun maahantuoja on velvollinen sisällyttämään ne maa-
hantuonnin arvonlisäveron perusteeseen, olisi ohjeessa erikseen mainittu huolitsijan 
olevan vähennysoikeutettu alihankkijoidensa huolitsijalta kyseisistä palveluista veloit-
tamista arvonlisäveroista. 
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