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Verohallinto

Alv-ilmoituksen uudistaminen

Alv-ilmoituksen uudistamisessa tarvittaessa aikalisä
Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Verohallinnon
suunnitelmista alv-ilmoituksen uudistamiseksi.
FA myös huomauttaa, että alun perin tätä lausuntopyyntöä sekä nyt esitettyjä
muutoksia ei lähetetty tiedoksi FA:lle, vaikka ehdotetut muutokset koskevat
finanssialan yrityksiä huomattavissa määrin. FA korostaa, että asiaa ei tule käsitellä
kiireessä, vaan valmistelu on tehtävä huolellisesti. Erityisesti tämä korostuu
nykyisessä taloustilanteessa. Tarvittaessa myös Verohallinnon on oltava valmis
muuttamaan aikatauluaan asian suhteen: Vuosi 2022, ja uuden ilmoituksen ehdotettu
käyttöönotto tulevat todella nopeasti.
Ylipäätään ja korostuneesti nykyisessä talouden tilanteessa yrityksille ei tule
kohdistaa työtä tai kustannuksia, jotka olisivat perustelemattomia tai aiheutuisivat
uudistuksen tavoitteiden vastaisesti. Uudistusta on perusteltu valvonnallisilla tarpeilla,
mutta reunaehtona uudistukselle on asetettu se, ettei yritysten hallinnollinen taakka
saisi kasvaa. Hallinnollinen taakka voitaneen jakaa sekä uudistuksen jälkeiseen
taakkaan (Verohallinnon selvityspyynnöt) sekä uudistuksen toteuttamiseksi
tarvittavaan työmäärään. FA:n tietoon on tullut, että uusimman Verohallinnon
selvityksen perusteella verovelvollisiin kohdistuvien selvityspyyntöjen määrä ei tule
vähenemään uudistuksen johdosta, eli kääntäen selvityspyyntöjen määrä luultavasti
kasvaa, tai parhaimmassakin tapauksessa säilyy nykyisellä tasollaan. Uudistuksen
toteuttamisesta myös aiheutuu kustannuksia ja työtä, toteutettiin se tavalla tai toisella.
Johtopäätös siis lienee, että uudistus vastoin asetettuja reunaehtoja lisää
verovelvollisten työmäärää.

Erityisesti uuden ilmoituksen eri kohtien osalta FA huomauttaa seuraavaa:
1

Verottomat myynnit (ei vähennysoikeutta)
Ilmoitusluonnosta on uudistettu siten, että verottomia myyntejä ei tulisi ilmoittaa
arvonlisäveroryhmien toimesta. FA pitää uudistusta askeleena oikeaan suuntaan:
On selvää, ettei verovelvollisuusryhmien osalta verottomien myyntien
ilmoittamisessa saavuteta valvonnassa lisäarvoa, ja työmäärä tähän nähden
voi olla valtava.
Verovelvollisuusryhmien ulkopuoliset finanssialan toimijat joutuvat kuitenkin
raportoimaan verottomat myyntinsä. Näiden osalta FA korostaa, edelleen, että
tiedon raportoiminen vaatii merkittäviä järjestelmämuutoksia. Laskuvaatimukset eivät
koske suurinta osaa näistä myynneistä, eikä tuloa, esimerkiksi korkoja, kirjata mitään
arvonlisäverokoodeja käyttäen. Järjestelmiä ei ole tällaisten tulojen osalta tehty
miltään osin arvonlisäveroa silmällä pitäen. Asiassa herää edelleen kysymys,
saavutetaanko tämän tiedon raportoinnilla todella tarpeellista dataa valvontaa varten
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finanssialan yritysten osalta. Verohallinnon mukaan ”muutoksella tavoitellaan
parempaa kokonaiskuvan saamista yrityksestä ja sen toiminnasta”, ja lisäksi ”tieto
verottomasta myynnistä mahdollistaisi valvonnan ja ohjauksen kohdistamisen
reaaliaikaisemmin ja tehokkaammin riskiasiakkaisiin”. On yleisessä tiedossa, että
valtaosa alan palveluista on verottomia, jolloin alan yritysten osalta kokonaiskuva
lienee jo selkeä yksittäisen finanssialan yrityksen kannalta. Tällöin tämän tiedon
toimittamisen lisäarvo jää kyseenalaiseksi. FA korostaakin, että asiassa tulisi aidosti
käydä läpi alan yritystenkin osalta se, millaista valvontaa tämän tiedon pohjalta
voidaan tehdä, ja onko siitä hyötyä. Mikäli tiedot eivät ole hyödyllisiä tai raportoinnin
kustannukset selvästi ylittävät mahdolliset hyödyt, raportoinnista tulisi luopua alan
yritysten osalta.
Mikäli verottomien myyntien raportointia edelleen näidenkin osalta edellytettäisiin,
myös ohjeistusten tulee olla erittäin selviä, ja asiassa on huomioitava, että
mahdollisen raportoinnin rakentamiseen tulee varata riittävästi aikaa, siten, että
ohjeistukset ovat myös käytettävissä, kun tämä raportoinnin rakentaminen alkaisi.

2

muu 0-verokannan alainen liikevaihto
Tämän kohdan mukaista ohjeistusta tulee vielä huomattavasti täsmentää:
Täyttöohjeluonnoksessa todetaan nyt, että tässä kohdassa raportoitavien
myyntien osalta ei tulisi muutosta aiempaan verrattuna (pl. myynnit, jotka
jatkossa raportoitaisiin omissa kohdissaan). FA esittää, että ohjeistuksessa
vahvistetaan selvästi tämä periaate ja todetaan myös, ettei tässä kohdassa tule
ilmoittaa EU:n ulkopuolelle myytäviä rahoitus- ja vakuutuspalveluita (joihin
liittyvän arvonlisäveron ostaja saa vähentää). Näitä ei nykyiselläänkään raportoida
alv-ilmoituksella, ja mikäli tämä tieto tulisi raportoida, edellyttäisi se valtavia
muutoksia sekä manuaalista työtä.
Vähintäänkin kohtaan tulee lisätä lausuma siitä, että verovelvollisuusryhmien ei
tarvitse raportoida näitä myyntejä, kuten ei muitakaan verottomia myyntejä.
Kohtaan pätevät täsmälleen samat ongelmat finanssialan yritysten osalta kuin
muunkin verottoman myynnin ilmoittamiseen. Arvonlisäverolain laskuvaatimukset
eivät koske esimerkiksi arvopaperikauppaa, lainanantoa tai vakuutustoimintaa.
Näistä myynneistä ei tehdä laskuja. Monet myynneistä ovat sellaisia, että asiakas voi
itse toteuttaa toimen sähköisiä palvelukanavia pitkin haluamanaan aikana. Tämän
tiedon selvittäminen eri yhtiöiltä eri järjestelmistä sekä yksityishenkilöille tapahtuneen
tiedon poistaminen näistä myyntiluvuista on puhtaasti manuaalista työtä.
Mikäli arvonlisäveron palautukseen oikeuttavat EU:n ulkopuolelle myytävät rahoitusja vakuutuspalvelut tulisi raportoida tässä kohdin, liittyisi niiden informaatiosisältöön
täysin samoja ongelmia, kuin verovelvollisuusryhmien muuhunkin verottomien
myyntien raportointiin – kulujen vähentämisen osalta tällaisesta tiedosta ei voida
verovelvollisuusryhmän ilmoituksesta vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä, oli kyse
koko ryhmän tasosta saati yksittäisistä verovelvollisista. Työmäärä tämän tiedon
raportoimiseksi olisi myös kohtuuton tähän nähden.
Mikäli nämä myynnit tulisi raportoida, ainoa tarkoituksenmukainen keino olisi, että ne
raportoitaisiin vain kerran vuodessa. Raportoinnin toteuttaminen kerran kuukaudessa
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vaatisi järjestelmiin sellaisia muutoksia, jotka eivät ole missään suhteessa tiedosta
saatavan hyödyn kanssa.
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