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Arvonlisäverolain 94b §:n soveltaminen maahantuonnissa
tullimenettelyssä 42xx
Kun tavara tullataan vapaaseen liikkeeseen EU:hun Suomessa, maahantuonnista kannetaan tulli
sekä maahantuonnin arvonlisävero (arvonlisäverolaki (1501/1993) 1.1 § 2 kohta, 86 § ja 86 a §).
Arvonlisäverolain 94 b §:n mukaan tavaran maahantuonti on verotonta, mikäli tuontikuljetus
päättyy toisessa jäsenmaassa, tavara on yhteisömyyntinä veroton ja maahantuojana on
elinkeinonharjoittaja. Tavaroiden myynnin ohella yhteisömyyntinä käsitellään myös AVL 18 a §:n
mukainen tavaran siirto toiseen jäsenvaltioon elinkeinonharjoittajan liiketoimia varten.
Kun tavaran maahantuontia seuraa AVL 72 b §:n 1 tai 6 momentissa tarkoitettu yhteisömyynti,
maahantuonnin verottomuuden edellytyksenä on, että maahantuoja on tuontihetkellä:
1. ilmoittanut hänelle Suomessa myönnetyn arvonlisäverotunnisteen eli alv-numeron;
2. ilmoittanut ostajalle toisessa jäsenvaltiossa myönnetyn arvonlisäverotunnisteen eli alvnumeron
tai tavaroita siirrettäessä maahantuojan oman alv-numeron kuljetuksen saapumisjäsenvaltiossa;
3. pyydettäessä esittänyt näytön siitä, että maahantuodut tavarat on tarkoitus lähettää tai kuljettaa
toiseen jäsenvaltioon.
Tavara tulee viipymättä tullauksen jälkeen kuljettaa toiseen EU-jäsenvaltioon. Käytännön syistä
Tulli voi olla vaatimatta näyttöä toiseen jäsenvaltioon lähettämistarkoituksesta tuontihetkellä, mutta
näytön on oltava maahantuojan kirjanpidossa.
Jos maahantuojana on ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa
Suomessa ja joka harjoittaa Suomessa yhteisömyyntiä, maahantuojan on rekisteröidyttävä
Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta.
Rekisteröinnin on tapahduttava ennen tuontia, jotta verottomuutta voidaan soveltaa (AVL 94 b §:n
2 mom. 1 kohta.)
Se, että maahantuojan suora tai välillinen edustaja on merkitty Suomessa arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin ei ole riittävä AVL 94 b §:n soveltamiseksi, koska edustaja ei toimi missään tilanteessa
yhteisömyyjänä (tavara ei ole edustajan vaihto-omaisuutta).

Tulli-ilmoituksella ilmoitettavat tiedot
Tullimenettelykoodiksi ilmoitetaan 42xx (xx= edellinen menettely).
Jos tavaroita vietäessä tullimenettelykoodi on 21xx, 22xx tai 23xx, ilmoita tavaroita tuotaessa
tullimenettelykoodina 6321, 6322 tai 6323.

2(2)
Ilmoita Tulliselvityspalvelussa toimijat välilehdellä:
- ilmoittajan ja tuojan luonne Y (yritys Suomi) ja suomalainen yritystunnus (FI1234567-8)
- jos edustusmuotona on välinen edustus, niin ilmoittaja ja tuoja ovat eri yritykset
- verotukselliset lisätoimijat kohdassa Rooli FR2 – Asiakas ja kohdassa ”Tunnistenumero” toisessa
jäsenvaltiossa olevan arvonlisäverovellisen ostajan toimijan alv-tunniste esimerkiksi
SE23322233443
Yhteisömyyntinä käsiteltävässä tavaransiirrossa ilmoitetaan ilmoittajan oma alv-numero
kuljetuksen määränpääjäsenvaltiossa.
Tavaraerän lisätiedoissa koodilla FIXXX yhteisölasku ja laskun numero (yhteisömyynti, ei siirto) tai
kauppasopimuksen tai muun asiakirjan numero, jos yhteisölaskua ei ole tullaushetkellä.
Jos Tulliselvityspalvelussa on käyttökatko ja käytät varamenettelyä, ilmoita SAD-lomakkeella
samat tiedot kuin Tulliselvityspalvelussa.

Jos teet ilmoituksen sanomalla ITU-järjestelmään tai SAD-lomakkeella käytä:
- sarake 8, vastaanottajana toisessa jäsenmaassa oleva yritys

- sarake 14, tavaranhaltija ja tavaranhaltijan suomalainen y-tunnus (1234567-8)
- sarake 44, koodi XAJ + Y040 toisessa jäsenvaltiossa olevan ostajan alv-numero. Tieto
ilmoitetaan jatkossa muodossa Y-koodi+maatunnus+VAT-tunnus eli Y040SE23322233443
Yhteisömyyntinä käsiteltävässä tavaran siirrossa ilmoitetaan tavaranhaltijan oma alv-numero
kuljetuksen määränpääjäsenvaltiossa
- sarake 44, yhteisömyyntilaskun numero tai kauppasopimuksen tai muun asiakirjan numero, jos
yhteisömyyntilaskua ei ole tullaushetkellä saatavilla
SAD-lomakkeella annettavissa ilmoituksissa yhteisömyyntiä koskeva kauppalasku arkistoidaan
Tullissa tullauksen liiteasiakirjana.
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