
Ymmärrä arvonlisäverotusta  
ja vältä ikävät yllätykset 
verotarkastuksissa 

Arvonlisävero on liiketapahtumakohtai-
nen vero, ja yritykset voivat suorittaa 
kuukausittain valtavan määrän erilaisia 
liiketapahtumia tai -toimia. Arvonlisäve-
roriskien välttämiseksi yrityksestä ja/tai 
yrityksen valtuuttamasta tilitoimistosta 
tulisi löytyä riittävästi osaamista ja asian-
tuntemusta arvonlisäverotuksesta ja sen 
kytkeytymisestä reaalimaailman liiketoi-
miin ja ilmiöihin. Monimutkaisissa ja tul-
kinnanvaraisissa kysymyksissä kannattaa 
kääntyä arvonlisäverotuksen erityisosaa-
jan puoleen, etenkin jos alv-käsittelyllä on 
isompaa taloudellista merkitystä omassa 
toiminnassa.

Seuraavassa esimerkinomaisesti muu-
tamia viimeaikaisessa arvonlisäveron 
verotarkastuskäytännössä esillä olleita 
ilmiöitä ja asioita, jotka asianmukaisesti 
huomioimalla yritys voi varmemmin vält-
tyä ikäviltä yllätyksiltä verotarkastuksen 
osuessa kohdalle. 

Tavaroiden ja palvelujen vaihto katsotaan 
arvonlisäverotuksessa myynniksi, josta 
tulee suorittaa veroa arvonlisäverolaissa 
säädetyllä tavalla. Esimerkkinä voidaan 
mainita, että nykyiselle asiakkaalle uus-
asiakashankinnasta palkkioksi annettavat 
tavarat tai palvelut aiheuttavat yritykselle 
veronsuoritusvelvollisuuden. Myös yritys-
ten välisten erilaisten vaihtotilanteiden 
(ts. saatu vastike on kokonaan tai osittain 
muuta kuin rahaa) alv-vaikutukset on 
syytä käydä huolellisesti läpi.

Eniten haasteita arvonlisävero aiheuttaa 
tyypillisesti verottomilla toimialoilla eli 
käytännössä esimerkiksi terveyden- ja 
sairaanhoidossa, sosiaalihuollossa ja 
varhaiskasvatuksessa, lakisääteisessä 
koulutuksessa sekä rahoitus- ja vakuutus-
alalla. Yrityksen toimiala itsessään ei vielä 
vapauta mitään yksittäisen tavaran tai 
palvelun myyntiä arvonlisäverosta, vaan 
jokaisen myyntitapahtuman osalta on 
varmistuttava siitä, että verottomuudelle 
nimenomaisesti asetetut edellytykset 
täyttyvät ja että tästä myös löytyy jälkikä-
teen riittävä näyttö. 

Toinen verottomiin toimialoihin liittyvä 
aina ajankohtainen aihe on ostojen  
alv-vähennysoikeus, koska myynnin 
verottomuus merkitsee toisaalta myös 
verottomaan toimintaan kohdistuvien 
ostojen alv-vähennyskelvottomuutta  
(pl. veroton ulkomaankauppa). Yksittäis-
ten ostotapahtumien kohdalla on käytän-
nössä tapauskohtaisesti arvioitava, onko 
hankinnasta vähennysoikeus kokonaan, 
osittain vai ei lainkaan. 

Kun yrityksellä on verotonta (kotimaan) 
myyntiä, erityistä huomiota on kiinni-
tettävä myös siihen, että yritys ostajan 
asemassa osaa suorittaa arvonlisäveroa 
oikein ulkomailta hankkimistaan tavarois-
ta tai palveluista. Verottomilla toimialoilla 
voi myös omalla henkilökunnalla suoritet-
tu työ aiheuttaa ns. oman käytön veron 
suoritusvelvollisuuden, ja viime aikoina 
Verohallinto on kohdentanutkin tarkas-
tuksia esimerkiksi terveyden- ja sosiaa-
lihuoltoalan yrityksiin ja niiden omalla 
henkilökunnalla tuottamiin kiinteistön 
puhtaanapitopalveluihin.

Viime vuosina paljon esillä ollut aihe on 
kiinteistöjen myynnistä tai (tytäryhtiö)
osakkeiden myynnistä aiheutuvien 
kustannusten alv-vähennysoikeus, kun 
yritys harjoittaa sinänsä arvonlisäverol-
lista toimintaa. Viimeaikaisen oikeus-
käytännön mukaan vähennysoikeus 
vaatii tapauskohtaista arviointia, mutta 
useimmissa tapauksissa tuomioistuimet 
ovat päätyneet verovelvollisille myöntei-
siin tulkintoihin. 

Edellä mainittujen lisäksi muun muassa 
kansainväliseen tavara- ja palvelukaup-
paan sekä rakennus- ja kiinteistöalaan 
liittyvät erityiset ja monimutkaiset 
säännökset aiheuttavat tilanteita, joiden 
tulkintaan kannattaa hakea apua arvon-
lisäveroasiantuntijalta. 

Arvonlisävero on oma-aloitteinen vero, jonka laskemisesta,  
ilmoittamisesta ja tilittämisestä vastaavat verovelvolliset toimijat itse. 
Verohallinto kyllä seuraa alv-ilmoituksia ja tilityksiä, mutta useimmiten 
Verohallinnon on mahdollista tehdä johtopäätöksiä yrityksen  
soveltamien menettelyjen oikeellisuudesta vain verotarkastuksen 
yhteydessä.
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