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1 Yleistä  
Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen. Muutos koskee 

arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olevien maahantuojien tekemiä tuonteja EU:n ulkopuolelta. Muutoksen 

ansiosta tuonnista suoritettavan veron ja sen vähennyksen ajankohdat yhdentyvät, jolloin yrityksen raha ei ole 

kiinni maahantuonnin veroissa. Lisäksi asiointi tapahtuu saman viranomaisen kanssa ja maahantuonnin osalta 

ovat käytössä samat verotusmenettelyt kuin muillakin arvonlisäveroilla.  

  

Huom! Tämä uusi menettely koskee niitä maahantuonteja, joiden tullauspäätös on päivätty 1.1.2018 

jälkeen. Nämä tapahtumat nousevat siis kausiveroilmoitukselle maksukaudelle 201803 alkaen.   

   

  

2 ALV-määritykset  
EU:n ulkopuolista maahantuonnin alv-käsittelyä varten on Fivaldiin luotava yksi-kolme uutta alv-määritystä 

yrityksen tarpeiden mukaisesti. Määritykset tehdään Yrityksen perustietojen Alv-määritykset –välilehdellä,    

• Maahantuonti EU ulkop Y (24 %)   

• Maahantuonti EU ulkop A1 (14 %)   

• Maahantuonti EU ulkop A2 (10 %)   

   

Määritykset luodaan Uusi alv-määritys –painikkeella ja syöttämällä määrityksille seuraavat asetukset:   

• Kohde kausiveroilmoituksella -valinnassa valitaan Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta 

(304/310,307)   

• Poikkeava käsittely -kohtaan valitaan Käännetty ALV. (Teknisesti tämä alv-käsittely toimii kuin käännetty 

alv.)   
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3 Maahantuonnin käsittelyn uudet tilit  
Ryhmään Tuloslaskelma - Materiaalit ja palvelut - Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Ostot tilikauden aikana - 

Tavaratuonti luodaan seuraavat uudet tilit yrityksen tarpeiden mukaan:   

• 4141 Tullit, verot ja muut maksut tullattaessa Y 24 %  o 

 valitse tilin alv-käsittelyksi Maahantuonti EU ulkop Y 24 %   

• 4142 Tullit, verot ja muut maksut tullattaessa A1 14 % o 

 valitse tilin alv-käsittelyksi Maahantuonti EU ulkop A1 14 %   

• 4143 Tullit, verot ja muut maksut tullattaessa A2 10 % o 

 valitse tilin alv-käsittelyksi Maahantuonti EU ulkop A2 10 % 

 

Tilit ovat esimerkkejä ja voit halutessasi luoda myös eri tilejä, kunhan 

edellä Alv-määrityksissä luodut verokannat ovat käytössä tileillä.  

  

Esimerkki   
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4 Maahantuonnin ALV-kirjaukset   

4.1 Vähennyskelpoinen maahantuonti   

   

Vaihe 1: Ostolasku   

• Saapunut ostolasku: Kirjataan saapunut maahantuonnin ostolasku ilman alv-käsittelyä   

o esim. 4130 Ostot tuonti an 2871 Ostovelat 

o Voit halutessasi käyttää myös muuta kirjanpidon kulutiliä, kunhan valitset 

viennille verokannan, jossa ei ole alv-käsittelyä. 

 

     

 

Vaihe 2: Saapunut tullilasku ja tullauspäätös   

• Kirjataan saapunut tullimaksu 67,- ilman alv-käsittelyä  

o esim. 4140 Tullit, verot ja muut maksut tullattaessa an 2871 Ostovelat 

o Voit halutessasi käyttää myös muuta kirjanpidon kulutiliä, kunhan valitset viennille 

verokannan, jossa ei ole alv-käsittelyä  
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• Kirjataan tullauspäätöksen verotusarvo manuaalisesti kirjanpidon tositesyötössä    

o esim. Per 4141 Tullit, verot ja muut maksut tullattaessa Y (verokannalla 24 %) an 4130 Ostot 

tuonti (verokannalla ”Ei alv käsittelyä”) 

o Mikäli olet kirjannut alkuperäisen ostolaskun toiselle kulutilille niin voit kirjata verotusarvon 

valitsemallesi kulutilille kuitenkin niin, että debet-vienti on verollinen ja kredit-viennissä ei ole 

alv-käsittelyä. Näin saat nollattua alkuperäisen viennin ja kirjattua verollisen. 

 

   
 

• Kirjataan myös muut alvin perusteena olevat kulut, tässä esimerkissä tullimaksu manuaalisesti 

kirjanpidon tositesyötössä  

o 4141 Tullit, verot ja muut maksut tullattaessa Y (verokannalla 24 %) an 4140 Tullit, verot ja 

muut maksut tullattaessa (verokannalla ”Ei alv käsittelyä”)  

o Mikäli olet kirjannut alkuperäisen tullimaksun toiselle kulutilille niin voit kirjata verotusarvon 

valitsemallesi kulutilille kuitenkin niin, että debet-vienti on verollinen ja kredit-viennissä ei ole 

alv-käsittelyä. Näin saat nollattua alkuperäisen viennin ja kirjattua verollisen. 

 

   
   

• Esimerkin Kirjanpidon Tositteiden syötössä kirjatut 4141 ja 4130 tilien kirjaukset nousevat 

kausiveroilmoitukselle niille valitun verokannan perusteella. 

 

Vaihe 3: Kausiveroilmoitus   

• Kausiveroilmoitus: Ilmoituskausi määräytyy tullauspäätöksen mukaan. Tammikuun 2018 tullauspäätös 

ilmoitetaan maksukauden 201803 ilmoituksella.    
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4.2 Vähennyskelvoton maahantuonti   

Vaihe 3: Kausiveroilmoitus   

Jatketaan edellistä esimerkkiä. Ohjeen tilit ovat vain esimerkkejä, voit halutessasi käyttää eri kulutilejä, kunhan 

verokannat valitaan vienneille ohjeessa mainitulla tavalla. 

Huomataan, että laskussa oli 10 euron osalta edustuskuluja, jotka eivät ole vähennyskelpoisia.   

Kirjataan korjaus kirjanpidon tositesyötössä seuraavat viennit:   

   

Kirjanpidon   

tili   

Debet   Kredit   ALV- kanta   Nettokirjaus   vero  

2939   

vero  

1763   

Selite 

4141      10   ALV 0   -10         Edustuskulujen siirto asianmukaiselle tilille (EI 

ALVIA) 

7990   10      ALV 0   10         Edustuskulujen siirto asianmukaiselle tilille (EI 

ALVIA)   

7990   12.4           ALV 0   12.4         ALV OIKAISU TULOSLASKELMALLE   

7990      12.4   ALV 24   -10      -2.4   ALV OIKAISU TULOSLASKELMALLE   

   

   

Kirjaukset Fivaldissa    

   
   

(Tilillä 7990 määritelty ALV-määritykseksi Ei verokäsittelyä, joka aktivoi alv-kentän.)   

    
    


