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1 Yleistä 

 

Rakennusalan arvonlisäverotus muuttuu: Käännetty verovelvollisuus voimaan 1.4.2011    

 

Verohallinto tiedottaa: 

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus otetaan käyttöön 1.4.2011. Käännetty verovelvollisuus tar-

koittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verovelvollinen on ostaja eikä myyjä. Itse me-

nettely on selkeä, mutta ostajan ja myyjän on tiedettävä, milloin sitä sovelletaan. 

Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan, kun verovelvollisuus on syntynyt 1.4.2011 tai sen jälkeen. 

Käännettyä verovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin keskeneräisiin palveluihin, joiden suorittamiseen 

on ryhdytty ennen 1.4.2011 

 

Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan Suomessa myytävään rakentamispalveluun (tai työvoiman 

vuokraukseen rakentamispalvelua varten), jos ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin 

satunnaisesti myy rakentamispalvelua. 

 

Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan aina kun sen edellytykset täyttyvät. 

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tavaroiden myyntiin, eikä rakentamispalvelun myyntiin yksityishenki-

lölle. 

 

Tarkempaa tietoa asiasta löytyy vero.fi – palvelusta. 

 

Huom: Tässä ohjeessa ei oteta kantaa siihen milloin käännettyä verovelvollisuutta tulee soveltaa.  

Epäselvissä tapauksissa, otattehan yhteyttä tilintarkastajaanne tai Verohallintoon. Kun uuden Alv-

määrityksen käyttöönottoon on syytä, etene käsikirjan ohjeistuksen mukaisesti. 

 

Ohjeen määrityksien mallikuvissa on käytetty Liikekirjurin tilejä. Mikäli tilikarttanne on jokin muu, käyttäkää ko. 

kohdissa vastaavia tilejä.  
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2 Yrityksen perustiedot_Alv-määritykset 

 

2.1 Rakentamispalvelun myynti käännetty verovelvollisuus 

Aloita uuden Alv-määrityksen perustaminen painamalla ”Uusi alv-määritys” – painiketta. 

Tallenna ko. Alv-määritykselle kuvassa näkyvät tiedot:  
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Valintalista: Arvonlisäverottomien laskujen perusteet (VatCode – elementti)  

-listalta voidaan valita alv-parametrille sitä koskeva verokohtelukoodin selite, jonka jälkeen uusiin Finvoice - 

laskuaineistoihin siirtyy automaattisesti kyseinen ”VatCode” – merkintä 

 

Finanssialan keskusliiton ohjeistus 

”Arvonlisäverottomien laskujen perusteet: Verohallinnon ohjeistuksen mukaiset verottomuuden perusteet ilmoi-

tetaan VatFreeText tai RowFreeText-elementeissä ja VatCode - arvolla, jolloin laskun visualisoinnissa näkyy 

koodia vastaava seliteteksti. Jos Laskun lähettäjä tai laskutettava aihe aiheuttaa poikkeavaa verokäsittelyä, 

voidaan se koodittaa lasku tai laskurivitasolla. Sallitut koodit on sovittu yhdessä verottajan kanssa. Koodin mu-

kainen teksti näytetään selaimella laskua tarkasteltaessa.” 

 
Verokohtelu- Suomi   Englanti  Ruotsi 

koodit 

AB Marginaalivero   Exempt for resale  Marginalskatt 

AE Käännetty ALV   VAT Reverse Charge Omvänd Moms 

E Yhteisömyynti   Exempt from tax  Gemenskapsförsäljning 

G Veroton myynti ulkomaille (kolmannet maat) Free export item, tax not charged Skattefri försäljning  

      till utlandet (tredje land) 

O Veroton palvelu   Services outside scope of tax Skattefri tjänst 

S Normaali veroprosentti  Standard rate  Normal skatteprocent 

Z Veroton tuote   Zero rated goods  Skattefri produkt 

ZEG Vero tavaraostoista muista EU-maista Tax charged from goods bought Skatt på köp av varor från  

    from other EU countries andra EU-länder 

ZES Vero palveluostoista muista EU-maista Tax charged from services bought Skatt på köp av tjänster  

    from other EU countries från andra EU-länder 

 

 

 
 

 

Tositesyöttötunnuksen koodi (esim. r0) on vapaasti määriteltävissä. Tarkista kuitenkin, että kyseinen koodi ei 
ole minkään muun alv-määrityksen käytössä. Tositesyöttötunnuksella määrätään se millä koodilla verokannan 
haku kirjanpidossa tapahtuu. 

 

Huom.: ”Rakentamispalvelun myynti käännetty verovelvollisuus” – laskuja ei voida toistaiseksi tehdä Fivaldi 

Sopimuslaskutus – sovelluksen kautta, koska verottoman käsittelyn tuki puuttuu. Ominaisuus lisätään Sopimus-

laskutuksen uuteen versioon. 
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2.2 Rakentamispalvelun ostot käännetty verovelvollisuus / ostaja voi vähentää 

alv:n 

 

Aloita uuden alv-määrityksen perustaminen painamalla ”Uusi alv-määritys” – painiketta. 

Tallenna ko. Alv-määritykselle kuvassa oikealla näkyvät tiedot:  

 

 

 

Alkupäivän 01.01.2011 rivi on tarpeeton jos tiedot tallennetaan vasta 1.4.2011 tai sen jälkeen. Aiempi päiväys 

on laitettu esimerkkikuvaan vain siksi, että uusi määritys tulisi näkyviin osasovelluksiin jo ennen huhtikuun en-

simmäistä päivää.  

 

Tositesyöttötunnuksen koodi (esim. r23) on vapaasti määriteltävissä. Tarkista kuitenkin, että kyseinen koodi ei 

ole minkään muun alv-määrityksen käytössä. Tositesyöttötunnuksella määrätään se millä koodilla kirjanpidon 

tositesyötössä verokannan haku tapahtuu. 

 

ALV-tili on 1763 (Ostojen arvonlisäverosaamiset) silloin kun ostaja saa vähentää alv:n.  

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tilintarkastajaan tai Verohallintoon tai katso lisätietoa vero.fi –palvelusta.
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2.3 Rakentamispalvelun ostot käännetty verovelvollisuus / ostaja ei voi vähen-

tää alv:a 

 

Aloita uuden alv-määrityksen perustaminen painamalla ”Uusi alv-määritys” – painiketta. 

Tallenna ko. Alv-määritykselle kuvassa oikealla näkyvät tiedot:  

 

Huom: Kohde kausiveroilmoituksella – listalla (alin kohta) on uusi parametri ”Rakennuspalv. ostot, käännetty 

verov.,ei vähkelp.(320/318)” joka tulee valita ko. Alv-määritykselle. Tällöin veroa EI ilmoiteta kausiveroilmoituk-

sella kohdassa ”307 Kohdekauden vähennettävä vero”. 

 

Alkupäivän 01.01.2011 rivi on tarpeeton jos tiedot tallennetaan vasta 1.4.2011 tai sen jälkeen. Aiempi päiväys on laitettu 

esimerkkikuvaan vain siksi, että uusi määritys tulee näkyviin osasovelluksiin jo ennen huhtikuun ensimmäistä päivää.  

 

Tositesyöttötunnuksen koodi (esim. e23) on vapaasti määriteltävissä. Tarkista kuitenkin, että kyseinen koodi ei ole minkään 

muun alv-määrityksen käytössä. Tositesyöttötunnuksella määrätään se millä koodilla kirjanpidon tositesyötössä verokannan 

haku tapahtuu. 

 

ALV-tili on 4380 (Rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero) silloin kun ostaja ei voi vähentää alv:a.  
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Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tilintarkastajaan tai Verohallintoon tai katso lisätietoa vero.fi –palvelusta.
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3 Tilikartta 

 

3.1 Uusi tili: ”Myynti rakentamispalvelut (käännetty alv)” 

 

Perusta tilikarttaan ainakin yksi uusi tili esim. 3188 Myynti rakentamispalvelut (käännetty alv). 

Valitse ko. tilille ALV-käsittely kohtaan ”Rakentamispalvelun myynti käännetty alv” sekä täppä kohtaan käytös-

sä: Myynti ja Tositesyöttö. 
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3.2 Uusi tili: ”Rakentamispalveluostot, ostaja verovelvollinen” 

 

Perusta tilikarttaan ainakin yksi uusi tili esim. 4458 Rakentamispalveluostot, ostaja verovelvollinen. 

Valitse ko. tilille ALV-käsittely kohtaan ”Rak.palv.ostot käännetty alv” sekä täppä kohtaan käytössä: Ostot ja 

Tositesyöttö. 
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4 Myynnin perustiedot_Laskujen tiliöinti 

 

4.1 Uusi tiliöintikoodi: Myynti rakentamispalvelut, käännetty verovelvollisuus 

 

Perusta ainakin yksi uusi tiliöintikoodi jolle valitaan verokannaksi ”Rakennuspalvelun myynti käännetty verovel-

vollisuus” sekä myyntitiliksi uusi tili esim. 3188. (Lisää tarvittaessa myös mahdolliset kustannuspaikat).  

 

 

 

4.2 Uusi tiliöintiryhmä: Myynti rakentamispalvelut 

 

Perusta yksi uusi tiliöintiryhmä jolle valitaan myyntisaamistiliksi esim. 1701 ja täppä kohtaan ”Y-tunnus pakolli-

nen”.  

Tiliöintiryhmän selitteen edessä olevan ( i ) – painikkeen kautta voit lisätä laskuille ko. tiliöintiryhmää koskevan 

”pidemmän vakiolausekkeen” esim: ”Ostaja verovelvollinen, AVL 8 c §”   
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4.2.1 Tiliöintiryhmän oletustiliöinti 

 

Valitse edellisellä ruudulla uuden tiliöintiryhmän oletustiliöinniksi ”Myynti rakentamispalvelut käännetty alv”. Siir-

ry ”Myynti rakentamispalvelut” ryhmän selitteen päälle ja paina oletustiliöinnin kohdalla hiiren oikealla. Hyväksy 

ohjelman ilmoitukset tiliöintikoodin päivittämisestä tuotteiden taakse.  

 

Edellä mainittu toiminto päivittää oletustiliöinnin vain niille tuotteille joissa Myynti rakentamispalvelut – tiliöinti-

ryhmän viereinen tiliöintikoodi oli vielä tyhjä. Tästä syystä käy erikseen vielä tuoterekisterissä merkitsemässä 

oikea tiliöintikoodi kaikille tarvittaville tuotteille:  

 

Valitse Myynti rakentamispalvelut - kohtaan tiliöintikoodiksi ” ”Myynti rakentamispalvelut käännetty alv” kaikille 

tarvittaville tuotteille (myös tavaratuotteille) joilta se vielä puuttuu tai on jotakin muuta ko. tiliöintiryhmän osalta. 

 

Vaikutus laskutuskäytännössä on se, että kun myynnissä sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, koskee 

tämä silloin kaikkia tilauksen rivejä, mukaan lukien mahdolliset tavaratuotteet. Mikäli jollakin tuoterivillä ei sovel-

leta käännettyä verovelvollisuutta, tulee nämä myydä omalla tilauksella normaalisti esim. Myynti kotimaa - tili-

öintiä käyttäen.  
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4.3 Yritysrekisteri_Asiakkaan tiedot 

 

4.3.1 Asiakkaan tiliöintiryhmä ja Y-tunnus 

 

Jos asiakkaan myynnissä sovelletaan aina tai suurimmaksi osaksi käännettyä verovelvollisuutta, kannattaa 

tiliöintiryhmä ”Myynti rakentamispalvelut” valita asiakkaan taakse. Tiliöintiryhmän voi myös valita tilausta teh-

dessä ennen tuoterivien hakua. Tarkista myös, että asiakkaalla on Y-tunnus tallennettu.  
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4.4 Tilaustenkäsittely ja mallilaskut 

 

4.4.1 Kun tilauksella sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta 

 

Myyntitilausta tehdessä tarkista, että Tiliöinti kohdassa on valittu oikea tiliöintiryhmä ”Myynti rakentamispalelut”. 

Mikäli tiliöintiryhmää on tarvetta muuttaa ja tuoterivit on jo haettu, poista ensin tuoterivit ja muuta sitten vasta 

etusivun tiliöinti ja hae tuotteet uudelleen. 
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Laskulla (ja muilla tulosteilla) tilauksen kaikilla tuoteriveillä on sovellettu käännettyä verovelvollisuut-

ta.

 

 



   
Visma Fivaldi –ohje: Rakentamispalveluiden käännetty ALV 

20.3.2014 © Visma Fivaldi 16 

4.4.2 Kun tilauksella EI sovelleta käännettyä verovelvollisuutta 

 

Myyntitilausta tehdessä tarkista, että Tiliöinti kohdassa on oikea tiliöintiryhmä esim. ”Myynti kotimaahan”. Mikäli 

tiliöintiryhmää on tarvetta muuttaa ja tuoterivit on jo haettu, poista ensin tuoterivit ja muuta sitten vasta etusivun 

tiliöinti ja hae tuotteet uudelleen. 
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Laskulla (ja muilla tulosteilla) tilauksen kaikilla tuoteriveillä on nyt normaali tiliöinti esim. Myynti 23 %. 
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5 Ostotilaukset_Perustiedot 

 

5.1 Rakentamispalveluostot, käännetty verovelvollisuus (ostaja voi vähentää 

alv:n) 

 

Mikäli ko. käännetyn verovelvollisuuden rakentamispalveluostoja tehdään ostotilauksien kautta, perusta uusi 

tiliöintikoodi tätä varten. Valitse verokannaksi ”Rakennuspalvelu ostot käännetty verovelvollisuus” 

sekä kulutiliksi uusi tili esim. 4458. (Lisää tarvittaessa myös mahdolliset kustannuspaikat).  

 

5.2 Rakentamispalveluostot, käännetty verovelvollisuus (ostaja ei voi vähentää 

alv:a) 

 

Mikäli ko. käännetyn verovelvollisuuden rakentamispalveluostoja tehdään ostotilauksien kautta, perusta uusi 

tiliöintikoodi tätä varten. Valitse verokannaksi ”Rakennuspalvelu ostot käännetty verovelvollisuus EI vähennys-

kelp.” sekä kulutiliksi uusi tili esim. 4458. (Lisää tarvittaessa myös mahdolliset kustannuspaikat).  
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5.3 Uusi tiliöintiryhmä: Rakentamispalveluostot 

 

Perusta uusi tiliöintiryhmä ”Rakentamispalveluostot” ja valitse ostovelkatiliksi 2871. 

 

5.4 Uusi tiliöintiryhmä: Rakentamispalveluostot EI vähennyskelp. 

 

Perusta uusi tiliöintiryhmä ”Rakentamispalveluostot EI vähennyskelp” ja valitse ostovelkatiliksi 2871. 

 

5.4.1 Tiliöintiryhmien oletustiliöinnit 

 

Valitse edellisellä ruudulla uusien tiliöintiryhmien oletustiliöinnit:  

 

 Rakentamispalveluostot -> oletustiliöinniksi valitaan ”Rak.palv.ostot käännetty alv” 

 Rakentamispalveluostot EI vähennyskelp. -> oletustiliöinniksi valitaan ”Rak.palv.ostot  

 käännetty alv EI väh.” 

 

 (Mikäli uusi tiliöintikoodi ei vielä näy listalla, käy kerran päävalikossa.) 

 

Siirry tämän jälkeen tiliöintiryhmän selitteen kohdalle ja paina oletustiliöinnin kohdalla hiiren oikealla. Hyväksy 

ohjelman ilmoitukset tiliöintikoodin päivittämisestä tuotteiden taakse. Toista toimenpide molempien tiliöintiryh-

mien osalta erikseen. 

 

Edellä mainittu toiminto päivittää oletustiliöinnin vain niille tuotteille joissa ko. tiliöintiryhmän viereinen tiliöinti-

koodi on tyhjä. Tästä syystä käy erikseen vielä tuoterekisterissä merkitsemässä oikea tiliöintikoodi kaikille 

tarvittaville tuotteille:  
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Valitse rakentamispalveluostojen tiliöintiryhmille oikeat tiliöintikoodit kuvan mukaisesti:  

 

 

Vaikutus ostotilauksilla on se, että kun ostotilauksessa sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, koskee valittu 

tiliöinti silloin kaikkia ostotilauksen rivejä, mukaan lukien nyt myös tavaratuotteet. Mikäli jollakin tuoterivillä ei 

sovelleta käännettyä verovelvollisuutta, tulee riveistä tehdä eri ostotilaus normaalisti esim. Ostot kotimaa - tili-

öintiä käyttäen.  
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5.5 Yritysrekisteri_Toimittajan tiedot 

 

5.5.1 Toimittajan tiliöintiryhmä 

 

Jos toimittajan ostoissa sovelletaan aina tai suurimmaksi osaksi käännettyä verovelvollisuutta, kannattaa oikea 

tiliöintiryhmä valita jo toimittajan taakse. Tiliöintiryhmän voi myös valita ostotilausta tehdessä ennen tuoterivien 

hakua.   
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5.6 Ostotilaukset ja mallitulosteet 

 

5.6.1 Kun ostotilauksella sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta 

 

Tilausta tehdessä tarkista, että Tiliöinti - kohdassa on valittu oikea tiliöintiryhmä (joko ”rakentamispalveluostot” 

tai ”rakentamispalveluostot ei vähennyskelp.”). 
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Ostotilauksella ja ostotarjouksella kaikkien tuotteiden osalta sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. 
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5.6.2 Kun ostotilauksella EI sovelleta käännettyä verovelvollisuutta 

 

Tilausta tehdessä tarkista, että Tiliöinti - kohdassa on valittu oikea tiliöintiryhmä, esim. Ostot kotimaa. 
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Ostotilauksella ja ostotarjouksella kaikilla tuoteriveillä on nyt normaali tiliöinti esim. Ostot 23 %. 

 

 

 

6 Ostolaskujen kierrätys, Ostoreskontra ja Kirjanpito 

 

Nämä sovellukset eivät vaadi erikseen omia määrityksiä, vaan sovelluksissa käytetään rakentamispalveluiden 

käännettyä verovelvollisuutta valitsemalla kirjauksessa oikea verokanta ja tili mikäli oletuksena näin ei ollut. 
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7 Kausiveroilmoitus 

 

Fivaldin tuottamaan Kausiveroilmoitukseen on päivitetty uudet kohdat (alk. maksukuukausi 201106): 

 318 Vero rakentamispalvelun ostoista 

 319 Rakentamispalvelun myynnit (käännetty verovelvollisuus) 

 320 Rakentamispalvelun ostot (käännetty verovelvollisuus) 

 

 

Kausiveroilmoituksessa on erilliset kohdat rakentamispalvelun käännetyn verovelvollisuuden osalta sekä palve-

lun myynnille että ostolle. Myyjä ilmoittaa kohdassa 319 myymiensä käännetyn verovelvollisuuden alaisten ra-

kentamispalvelujen yhteismäärän. Ostaja ilmoittaa kohdassa 320 ostamiensa käännetyn verovelvollisuuden 

alaisten rakentamispalvelujen yhteismäärän. Ostaja laskee suoritettavan veron 23 % verokannan mukaan ja 

ilmoittaa sen kohdassa 318. Siltä osin kuin ostot ovat vähennyskelpoisia, ostaja laskee vähennettävän veron 23 

%:n verokannan mukaan ja ilmoittaa ne vähennettävinä veroina kohdassa 307. (www.vero.fi) 

 

 

 


