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Tilaisuuden käytännöt 
 tilaisuudessa käydään läpi alv-ilmoittamisessa vuoden 2022 jälkeen käyttöön 

otettavaksi suunniteltuja muutoksia
 tilaisuuteen on mahdollista osallistua tilaisuuden aikana salissa tai webinaarin chat-

ikkunassa
 kysymykset ja kommentit toivotaan esitettävän tilaisuuden jälkeen

– Kirjaa siis mahdolliset kommenttisi itsellesi ylös
– Chatista voidaan nostaa kysymyksiä salissa keskusteltavaksi ja vastattavaksi, mutta osaan 

kysymyksistä vastataan chatissa. 
 Chatissa vastataan ensisijaisesti kysymyksiin, joihin ei ole vielä vastattu vero.fi:n UKK-palstalla. 

Tilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä voidaan myös nostaa ko. palstalle.

 tilaisuus tallennetaan ja tallenne julkaistaan Verohallinnon Youtube-kanavalla
 lisäksi kysymyksiä ja kommentteja Alv-ilmoituksen tietosisältöjen osalta kerätään 

Webropol-kyselyllä, johon on linkki tämän esityksen lopussa

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/verotuksen_muutoksia/alv-raportoinnin-tulevaisuus/usein-kysytty%C3%A4/


Projektin tausta



Arvonlisävero fiskaalisesti merkittävä



ALV-raportoinnin kehittämisen taustalla
 Arvonlisäveron raportointivelvoitteita selvitetty kahdessa erillisessä selvitysprojektissa
 ALV raportoinnin kehittämistarve Verohallinnon näkökulmasta

1. ALV-ilmoituksen tietosisältö on Suomessa suppea ja epätasapainoinen
 ilmoitus ei anna riittäviä tietoja verovelvollisen toiminnan luonteesta

2. ALV-ilmoitukselle ei saada riittävästi vertailutietoa kuukausittain
3. Tarve automaation lisäämiselle alv-palautusten nopeuttamiseksi ja valvontatoimenpiteiden paremmaksi 

kohdentamiseksi
4. Kansainvälinen kehitys
 monissa EU-maissa on otettu käyttöön erilaisia lasku-/transaktiokohtaisia alv-ilmoittamisen malleja
 kansainvälisesti tiukentuneet raportointivelvoitteet ohjaavat petollisia toimijoita niihin maihin, joissa 

petostelun havaitseminen on vaikeampaa



ALV-raportoinnin kehittämisen taustalla
 Raportoinnin kehittämisessä 

hyödynnettävä rakenteisen taloustiedon 
ja digitalisaation mahdollisuuksia
– "Yritysten taloushallinnossa siirrytään kohti 

täydellistä automatisointia ottamalla käyttöön 
rakenteisessa muodossa oleva sähköinen kuitti 
ja lasku." (pääministeri Antti Rinteen hallituksen 
ohjelma)

– "Toteutetaan reaaliaikatalouteen siirtyminen 
yritysten taloushallinnossa." (Hallituksen 
toimintasuunnitelma: 6 Elinvoimainen Suomi, 
Tavoite 3: Suomi tunnetaan teknologisen 
kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja 
kokeilukulttuurin edelläkävijänä)
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Verkkolasku- ja 
kuittipalveluyritykset, 

pankkien 
yrittäjäpalvelut ym.

Verkkolasku- ja 
kuittipalveluyritykset, 

kassajärjestelmä, 
pankkien 

yrittäjäpalvelut ym.

Visiokuva alv-raportoinnin tulevaisuudesta
MITÄ?
 alv-vajeen estäminen
 tarkempi tieto asiakkaan 
toiminnan luonteesta ja 
volyymista
 valvonnan ja ohjauksen 
tarkempi ja tehokkaampi 
kohdentaminen

MITEN?
 edistämällä rakenteisen ja 
standardisoidun taloustiedon 
käyttöä
 vaiheistaen: esim. B2G, 
B2B, B2C… esitäytetty alv-
ilmoitus? 
 erilaiset asiakasryhmän 
huomioiden

Avainasemassa rakenteinen e-kuitti ja 
sähköinen lasku
-> Verohallinto hyödyntää rakenteista 
tietoa osana ekosysteemiä
-> Kattavaan tietojen saantiin tarvitaan 
velvoittava lainsäädäntö, mahdollistaisi 
esitäytetyn alv-ilmoituksen



Projektikokonaisuus ja aikataulu



Raportoinnin kehittäminen kahdessa osassa
1. Nykyistä tarkemman alv-ilmoituksen 

käyttöönotto vuonna 2022
 Ilmoitusluonnosta on tarkennettu kevään 

2019 jälkeen sidosryhmiltä saatujen 
kommenttien perusteella. Loka-
marraskuussa 2019 ilmoitusluonnos on 
kommenteilla.

 Tavoitteena, että alv-ilmoituksen uudesta 
sisällöstä tehdään päätös vuoden 2019 
loppuun mennessä

 Päätöksen jälkeen käyttöönottoon liittyvä 
valmistelu- ja määrittelytyö jatkuu
 esim. järjestelmämuutoskuvaukset, 

yksityiskohtaiset täyttöohjeet…

2. Laskukohtaisen ilmoitusmenettelyn 
selvitystyö
 Selvitettävänä talven 2019 - 2020 

projektissa esiin nousseet kysymykset
 VH:n sisäinen päätös etenemisestä ja 

käyttöönoton vaiheistuksesta keväällä 
2020

 Edellyttää 
1. digitalouden peruselementtien laajaa 

käyttöä (rakenteinen lasku- ja kuittidata, 
sähköinen taloushallinto ja 
yhteentoimivuus) ja 

2. lainsäädäntömuutoksia



Projektin vaiheistus

Projektin alku 1.6.2019

Projektin loppu 30.9.2020

ALV-ilmoituksen tietosisällön muuttaminen 

Tavoitetilan kuvaus
Transaktiokohtainen menettely

2019
6-8 8-10 10-11 12

2020
1-2 3 4 5 6 7 8 9

Tietosisältö

Valmis

Päätösesitys

Maailmanpankkiselvitys

Arkkitehtuuri

Sääntötyö

Asiakasyhteistyö

Lainsäädäntö

Reaaliaikatalouden 
edistäminen, NSG-visio, 
RTED, kv-seuranta jne.

Päätös-
piste

Päätös-
piste



Syksyn 2019 eteneminen alv-ilmoituksen osalta
 kyseessä on luonnos alv-ilmoitukseksi, josta toivomme palautetta
 selkeitä kuvauksia siitä, mikä muutoksissa aiheuttaa mahdollisia haasteita

– mistä haasteet muodostuvat: taloushallinnon prosesseista, järjestelmistä, osaamisesta tms.?
– mistä mahdolliset kustannukset aiheutuvat ja mikä on kustannusten suuruusluokka 

yrityksellesi?
 marraskuussa käymme saamamme palautteet läpi ja arvioimme niiden 

vaikutuksia ilmoitusluonnokseen
 tavoitteena tehdä alv-ilmoituksen muutoksista päätös vuoden 2019 aikana

– kyseessä on Verohallinnon sisäinen päätös: "Verovelvollisen on annettava kultakin 
verokaudelta veroa koskevat tiedot Verohallinnon vahvistamalla veroilmoituksella." (OVML  
16.1 §)

 muutokset käyttöön aikaisintaan vuonna 2022



Arvonlisäveroilmoituksen uusi 
tietosisältö vuonna 2022



Arvonlisäveroilmoitus 
 Suuri osa arvonlisäveroriskeistä liittyy arvonlisäverojärjestelmän erityistilanteisiin 
 Uudistettu arvonlisäveroilmoitus mahdollistaa arvonlisäverotuksen erityistilanteiden 

esiin nostamisen ja oikean alv-käsittelyn varmistamisen 
– Käsitys verovelvollisen toiminnasta arvonlisäverotuksen näkökulmasta
– Riskiasiakkaiden tunnistus, ohjaus ja valvonta 

 Arvonlisäveroilmoitus tarvitaan jatkossakin verokauden arvonlisäveron määrän 
varmistamiseksi 
– Pelkkien laskutietojen perusteella ei pystytä kaikissa tapauksissa täsmällisesti laskemaan verokauden arvonlisäveron määrää (esim. 

vähennysoikeuden rajoitukset, oman käytön tilanteet)
– Arvonlisävero säilyy jatkossakin oma-aloitteisena verona, mutta laskudatan kerääminen mahdollistaa alv-ilmoituksen muuttamisen 

esitäytetyksi

 Uuden ilmoituksen tiedot on saatavissa asiakkaan järjestelmistä, eikä vaadi 
manuaalista tiedonkeruuta
– suurella osalla alv-velvollisista on vain pääsäännön mukaan verotettavaa  muutoksella vain vähäisiä vaikutuksia näiden 

ilmoittamiseen



Ehdotus tietosisällöiksi











Lisätietoa & verkkokysely
 Projektin vero.fi-sivut: https://www.vero.fi/alv-raportoinnin-tulevaisuus

– esitysmateriaali ja linkki esitystallenteeseen viedään sivustolle tilaisuuksien jälkeen

 Webropol-kysely:
– Kyselyssä voi antaa palautetta ilmoituksesta kokonaisuutena sekä yksittäisistä tietokentistä
– Avoinna 8.11.2019 saakka
– Linkki suomenkieliseen kyselyyn
– ruotsinkieliseen kyselyyn

https://www.vero.fi/alv-raportoinnin-tulevaisuus
https://link.webropolsurveys.com/S/693B781BCBEFADC7
https://link.webropolsurveys.com/S/6C43E29A81DD09EF
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