
1.1 Alv-koodit 

1.1.2013 voimaan astuvien laskutussäännösten muutosten myötä (lisätietoa www.vero.fi) 

ohjelmaan on lisätty alv-koodit.  

 

Alv-koodit on lisätty Infolinen Asetukset | Ohjaustiedot -ikkunan Alv-koodit-välilehdelle. 

Alv-koodeja käytetään mm. käänteisen alv:n ja marginaaliverotuksen piiriin kuuluvilla 

tapahtumilla, EU-yhteisömyynneissä sekä myynneissä EU:n ulkopuolelle. Normaaleilla 

verollisilla kotimaan myynneillä alv-koodin tulee olla 0.Normaali.  Alv-koodi vaikuttaa 

laskun ja verkkolaskun tulostukseen. 

 

 
 

Yllä olevassa kuvassa esitetyt alv-koodit tulevat päivityksen yhteydessä valmiina, mutta alv-

koodeja voidaan muokata ja niitä voidaan tehdä uusia. Alv-koodi valitaan tilille Infolinen 

Asetukset | Tilikartta -ikkunassa Alv-tiedot -välilehdellä.  

 

 
 

 

Visma Nova 8.4 -versio pyrkii päivityksen yhteydessä valitsemaan rakennuspalvelumyynti- ja 

marginaaliveromyynti-tyyppisille tileille alv-koodin automaattisesti. Alv-koodin takaa 

tulostuu laskumerkintä laskulle ja verkkolaskulle lisäksi verokohtelukoodi (VatCode).  

 

Verottomuuden peruste voidaan 1.1.2013 lähtien joissain tapauksissa merkitä vaihtoehtoisilla 

tavoilla. (Lisätietoja: www.vero.fi) Tarkasta EU-, vienti- ja kolmikantakaupan alaisille tileille 

tehdyt alv-koodien laskumerkinnät ja muokkaa niitä tarvittaessa. Lisää mahdolliset muut 

tarvitsemasi alv-koodit laskumerkinnöillä lisäämällä uusi rivi Ohjaustietojen Alv-koodit- 

välilehdelle. Valitse tämän jälkeen kyseisille tileille tilikartassa manuaalisesti alv-koodi, jota 

haluat käyttää. Voit myös vaihtoehtoisesti lisätä laskumerkinnän suoraan laskun 



viestikenttään, mikäli koko laskulla laskutettava myynti voidaan merkitä saman 

laskumerkinnän alle. Tarkasta kolmikantatilanteissa myös muut laskulle merkittävät tiedot. 

HUOM! On erittäin tärkeää, että tarkastat alv-koodit Visma Nova 8.4 päivityksen 

jälkeen, ettei laskuille tulostu virheellistä tai puutteellisia tietoja.  

Tilille valittu alv-koodi vaikuttaa välittömästi laskun ja verkkolaskun tulostukseen. Laskuta 

vuoden 2012 tapahtumat normaaliin tapaan ja valitse tarvitsemasi alv-koodit tileille sitten kun 

niitä tarvitset.  

 

1.1.1 Laskun tulostus 

1.1.1.1 Laskulomakkeet 

Ohjelma tutkii laskun tulostuksessa laskuriveille määritettyjen tilien takaa, mitä alv-koodeja 

on käytetty. Laskun tulostuksessa alv-koodin käyttöön on vapautettu Alv-sarake ja Alv-

erittelytiedot.  

 

 
 

Ohjelma laskee yhteen laskun alv-tiedot alv-koodeittain tai verokannoittain. Mikäli Alvkoodi-

sarake on alv-koodilla tyhjä ohjaustiedoissa, ohjelma merkitsee laskun alv-sarakkeelle ja alv-

erittelylle tilin takana olevan verokannan (Normaali kotimaan myynti). Jos taas Alv-koodi-

sarakkeelle on määritelty esim. Alv0% (KT), ohjelma merkitsee sen Alv-sarakkeelle ja alv-

erittelytietoihin ja laskee yhteen kaikki tapahtumat jotka on laskutettu tällä alv-koodilla. Alv-

koodille mahdollisesti lisätty laskumerkintä tulostuu alv-erittelytiedoissa. 

 

HUOM! Alv-koodin 0.Normaali Alv-koodi-kentän tulee olla tyhjä! Muutoin ohjelma ei 

osaa purkaa normaalia kotimaan myyntiä laskulle verokannoittain. 

 

1.1.1.2 Kielikäännökset 

 

Laskumerkinnät on käännetty ruotsiksi ja englanniksi, ja ne tulostuvat laskuille asiakkaalle 

laskulla valitun kielikoodin perusteella. Mikäli lisäät uusia alv-koodeja laskumerkinnöillä, ne 

eivät käänny automaattisesti. Voit lisätä käännöksen Infolinen Tiedosto | Termit -ikkunassa 

toiminnolla Muokkaa | Uusi: 

 

 



 

Syötä termille täysin vastaava suomenkielinen nimi, kuin laskumerkinnällä on Alv-koodeissa. 

Muuten tieto ei käänny laskulomakkeella. Käännä sen jälkeen termi englanniksi ja ruotsiksi 

ENG ja SWE -kenttiin: 

 

 
 

1.1.1.3 Ostajan y-tunnus 

 

Joissain tapauksissa myös ostajan y-tunnus on lisättävä laskulle. Se voidaan lisätä 

lomakemäärittelyikkunassa.  

Paina laskun tulostusikkunassa Lomake-painiketta sen laskupohjan kohdalla, jota haluat 

muokata. Valitse ikkunan yläosassa Muut asetukset -kohdassa optio Tulosta VAT-tunnus. 

Muista tallentaa muutokset Tallenna-painikkeella. 

 

 

1.1.2 Verkkolaskujen muodostus 

 

Verkkolaskun muodostuksessa ohjelma tutkii laskuriveille määritettyjen tilien takaa, mitä alv-

koodeja ja verokantoja on käytetty.  

Ohjelma lisää laskulla käytettyjen tilien alv-koodeista verokohtelukoodit 

<VatSpecificationDetails>-tiedoista elementtiin <VatCode>. Verokohtelukoodit on määritelty 

Finvoice 1.3 soveltamisoppaassa seuraavasti: 

 

Verokohtelukoodi Määritelmä  

AB  Marginaalivero  

AE  Käännetty ALV  

E  Yhteisömyynti  

G  Veroton myynti ulko-maille (kolmannet maat)  

O  Veroton palvelu  

S  Normaali veroprosentti  

Z  Veroton tuote  

ZEG  Vero tavaraostoista muista EU-maista  

ZES  Vero palveluostoista muista EU-maista  

 



Lähde: www.finvoice.info: Finvoice-soveltamisohje versio 1.3 

 

Lisäksi ohjelma lisää verkkolaskun <VatSpecificationDetails>-tietojen <VatFreeText-

elementtiin> alv-koodin laskumerkinnän. <VatSpecificationDetails> -tiedot muodostuvat 

verkkolaskulle ALV-erittelytiedoissa niin monta kertaa, kuin eri verokantoja ja alv-koodeja on 

laskulla käytetty.  

 

 
 

 

 

 


