Handel med varor mellan Åland och fastlandet för momsregistrerade företag
Momshantering mellan Åland och fastlandet
När det gäller handel med varor mellan Åland och fastlandet ska momsregistrerade företag
fakturera momsfritt (0%) sinsemellan. Momsregistrerade företag deklarerar
mervärdesskatten i sin respektive momsdeklaration enligt den period man har (månads-,
kvartals- eller årsvis).
Momsdeklaration
Respektive företag deklarera momsen i sin egen momsdeklaration. Från 2018 finns det två
nya fält i momsdeklarationen. Varor från Åland ska då momsdeklareras i fälten:
1. ”Import av varor från utanför EU”
Här deklareras de sammanlagda skattegrunderna för alla importer
under skatteperioden. Skattegrunden ska deklareras även för en import som är skattefri.
2. ”Moms på import av varor från utanför EU”.
Här deklareras de sammanlagda skatterna på import för alla importer
under skatteperioden, oavsett vilken skattesats (24 %, 14 % eller 10 %)
som har tillämpats på enskilda importer.
OBS! Även om det står ”varor utanför EU” skall handel med Åland deklareras här.
Skatten får dras av i punkten ”Moms som ska dras av för skatteperioden”, till den del
varorna har importerats för verksamhet som berättigar till avdrag. Om importören har full
avdragsrätt blir det ingen skatt kvar att betala.
I praktiken innebär detta att man betalar in momsen först då varorna deklareras. I det
tidigare förfarandet betalades momsen till Tullen i samband med att varorna levererades.
Tullens hantering vid handel mellan Åland och fastlandet
Tullens hantering ändrar såtillvida att man inte längre behöver göra sammandrags- eller
skattedeklaration, men en varudeklaration måste inlämnas. Som varudeklaration kan en
faktura eller transportdokument inlämnas, något som oftast sköts av speditören.
Ett transportdokument ska innehålla:
• varubeskrivning
• varans vikt (kg)
• varans avsändare, namn, adress och FO-nummer
• varans mottagare, namn, adress och FO-nummer
• deklarant samt skattegränsnummer om deklaranten är skattegränskund
• plats där varan anmäls eller uppvisas (=flygplatser och hamnar godkända av
transport- och kommunikationsverket)

Transportdokumentet ska antingen anmälas via Tullens webropol-blankett senast en timme
innan ankomst till Åland. När det gäller export ska dokumentet skickas senast en timme
innan transporten avgår från Åland.

Länkar/källor
Skatteförvaltningen
• Den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen
•
•

Om mervärdesbeskattningsförfarandet vid import från och med 1.1.2018
Att deklarera skatter på eget initiativ - detaljerade ifyllningsanvisningar 2017

Tullstyrelsen
• Tullens föreskrift om tullklareringsformaliteter vid varutransporter mellan landskapet Åland
och övriga Finland från och med 1.3.2019
• Information om förändringar vid tulldeklarering av EU-varor till Åland från och med 1.1.2018
• Mervärdesbeskattningen vid import överförs till Skatteförvaltningen den 1 januari 2018
• Ändringar i tulldeklareringen av förtullnings- och mervärdesskatteinformation i handeln över
skattegränsen mellan Fastlandsfinland och Åland från 1.1.2018
• En Webropol blankett i användning för anmälan om handel mellan Åland och
Fastlandsfinland

