
 

ALV-rekisteröityjen yritysten tavaramyynti Ahvenanmaan ja Suomen mantereen välisessä 
kaupankäynnissä 01.01.2018 alkaen 
 
Laskutus ilman arvonlisäveroa 
Laskutus suoritetaan ilman arvonlisäveroa (0%) Ahvenanmaan ja mantereen välisessä kaupassa, kun 
kyse on ALV-rekisteröidyistä yrityksistä. ALV-rekisteröidyt yritykset ilmoittavat sen jälkeen veroistaan 
arvonlisäverovelvollisuutensa normaalina eräpäivinä (kuukausittain, neljännesvuosittain tai 
vuosittain). 
 
ALV-ilmoitus 
Molempien yritysten on ilmoitettava arvonlisäverosta omissa ALV-ilmoituksissaan. Ahvenanmaalta 

kohdistuneelta tavaraostosta on ilmoitettava arvonlisäveroilmoituksen kahdessa kentässä: 
 
1. " Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta" 
Tässä kentässä ilmoitetaan kaikesta tuonnista verokaudella. Myös verottomasta tuonnista on 
ilmoitettava. 
 
2. " Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta". 
Tässä kentässä ilmoitetaan kaikki maksetut arvonlisäverot riippumatta siitä, mitä verokantaa (24%, 
14% tai 10%) on sovellettu. 
 
Huomio: Tämä on oikea kenttä, siitä huolimatta, että kentän otsikko on ”EU:n ulkopuolisen kaupan 
kaupasta”. 
 
Arvonlisäverovelvollinen maahantuoja voi vähentää omassa ilmoituksessaan ALV:n siltä osin kun 
maahantuodut tavarat ovat verovähennyksen piirissä. Jos ALV on vähennyskelpoinen 
kokonaisuudessaan, veroa ei makseta. 
 
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että arvonlisävero maksetaan vasta tavaroiden 
veroilmoituksen yhteydessä, aikaisemmin arvonlisävero suoritettiin toimituksen yhteydessä.  
 
Tullin menettely kaupankäynnissä Ahvenanmaan ja Suomen mantereen välillä 
Tullilaitos tarvitsee Suomeen ALV-rekisteröityjen yritysten osalta vain ”kuljetusasiakirjan”, 
joka sisältää: 
 

• tavaran kuvaus 

• tavaran paino (kg) 

• tavaran lähettäjä 

• tavaran tuoja 

• ilmoittaja ja siis ilmoittajana olevan veroraja-asiakkaan mahdollinen verorajanumero 

• tavaran esittämispaikka 
 

Kuljetusasiakirja on lähetettävä vähintään tunti ennen saapumista Ahvenanmaalle, räätälöityyn Tullin 
webropol-lomakeelle.  
Viennin osalta kuljetusasiakirja on lähetettävä vähintään tunti ennen lähtöä Ahvenanmaalta. 

Jos kuljetusasiakirja on vaatimusten mukainen, tavarat voidaan toimittaa suoraan vastaanottajalle. 
 
  

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7a41257c-28f3-4540-9508-8fb4a7d4bedf?displayId=Fin1442397
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7a41257c-28f3-4540-9508-8fb4a7d4bedf?displayId=Fin1442397


Linkit 
 
Verohallinto 

• Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa 

• Maahantuonnin arvonlisäverotusmenettelystä 1.1.2018 alkaen 

• Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen – yksityiskohtaiset ohjeet 2017 
 
Tulli 

• Tullin määräys tavaroiden tulliselvitysmuodollisuuksista Ahvenanmaan maakunnan ja muun 
Suomen välisissä tavarakuljetuksissa 1.3.2019 alkaen 

• Muutoksia EU-tavaroiden tulliselvityksessä Ahvenanmaalle 1.1.2018 alkaen 

• Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Verohallinnolle 1.1.2018 

• Muutokset tullaus- ja arvonlisäverotietojen ilmoittamisessa Tullille 1.1.2018 alkaen 
Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisessä kaupassa 

• Webropol-ilmoituslomake käyttöön Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisessä kaupassa 
 
 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48654/ahvenanmaan-veroraja/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/61955/maahantuonnin-arvonlis%C3%A4verotusmenettelyst%C3%A4-1.1.2018-alkaen/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/tayttoohjeet/omaaloitteisten_verojen_ilmoittaminen__/
https://tulli.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/tullin-maarays-tavaroiden-tulliselvitysmuodollisuuksista-ahvenanmaan-maakunnan-ja-muun-suomen-valisissa-tavarakuljetuksissa?_101_INSTANCE_7RRiOnepVCRA_languageId=fi_FI
https://tulli.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/tullin-maarays-tavaroiden-tulliselvitysmuodollisuuksista-ahvenanmaan-maakunnan-ja-muun-suomen-valisissa-tavarakuljetuksissa?_101_INSTANCE_7RRiOnepVCRA_languageId=fi_FI
http://tulli.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/muutoksia-eu-tavaroiden-tulliselvityksessa-ahvenanmaalle-1-1-2018-alka-1?_101_INSTANCE_QFqaWaieEuk1_languageId=fi_FI
http://tulli.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/maahantuonnin-arvonlisaverotus-siirtyy-verohallinnolle-1-1-2018?_101_INSTANCE_QFqaWaieEuk1_languageId=fi_FI
http://tulli.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/muutokset-tullaus-ja-arvonlisaverotietojen-ilmoittamisessa-tullille-1-1-2018-alkaen-ahvenanmaan-ja-manner-suomen-valisessa-kaupassa?_101_INSTANCE_QFqaWaieEuk1_languageId=fi_FI
http://tulli.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/muutokset-tullaus-ja-arvonlisaverotietojen-ilmoittamisessa-tullille-1-1-2018-alkaen-ahvenanmaan-ja-manner-suomen-valisessa-kaupassa?_101_INSTANCE_QFqaWaieEuk1_languageId=fi_FI
http://tulli.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/webropol-ilmoituslomake-kayttoon-ahvenanmaan-ja-manner-suomen-valisessa-kaupassa?_101_INSTANCE_QFqaWaieEuk1_languageId=fi_FI

