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Import av fordon från företag i Fastlandsfinland till privatperson på Åland
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Anvisning rörande hur mervärdesskatten hanteras när ett företag på
fastlandet säljer ett nytt eller begagnat fordon till en åländsk privatperson.
Anvisning rörande hur mervärdesskatten hanteras när ett företag på fastlandet säljer ett nytt eller begagnat fordon till en åländsk privatperson.
1. Införsel av nytt fordon
Säljaren ska kontrollera på Skatteförvaltningens hemsida www.skatt.fi om försäljningen uppfyller kraven för en
skattefri försäljning.
Om försäljningen uppfyller kraven för en skattefri försäljning kan köparen få en mervärdesskattefri faktura av säljaren. När köparen anländer till Åland med fordonet anmäls fordonet hos Mariehamns tull med registerbevis och
faktura/köpeavtal, ett beskattningsbeslut över importen görs av Tullen och mervärdesskatten uppbärs av köparen.
Köparen får inte sitt fordon registrerat hos Fordonsmyndigheten på Åland före han kan uppvisa ett beskattningsbeslut. Köparen kan på begäran sända en kopia av beskattningsbeslutet till säljaren.
Alternativt kan säljaren uppbära mervärdesskatten av köparen. I sådana fall fungerar säljaren som privatpersonens
ombud och är skyldig att erlägga mervärdesskatten till Tullen för kundens räkning. Köparen uppvisar registerbevis
och faktura/köpeavtal hos Tullen och Tullen gör ett beskattningsbeslut med säljaren som skattskyldig. Ombudsmomsen faktureras säljaren med bankgiro. Beskattningsbeslutet postas till säljaren och köparen får en kopia av
beslutet.
2. Införsel av begagnat fordon
Om säljaren säljer ett marginalbeskattat fordon beaktas den dolda mervärdesskatten som ingår i fordonets värde
köparen tillgodo, dvs. mervärdesskatten uppbärs inte i sin helhet på förtullningsbesluten utan endast mellanskillnaden mellan dagens mervärdesskatt 24% och den mervärdesskattesats som ingår i det begagnade fordonet.
Skattesatserna i Finland
01.01.1964 – 31.12.1966
01.01.1967 – 31.12.1976
01.01.1977 – 31.05.1983
01.06.1983 – 31.05.1989
01.06.1989 – 30.11.1989
01.12.1989 – 31.12.1990
01.01.1991 – 30.09.1991
01.10.1991 – 30.06.2010
01.07.2010 – 31.12.2012
01.01.2013 > 24,00%

11,11%
12,36%
16,28%
19,05%
19,76%
20,48%
21,21%
22,00%
23,00%

Om fordonet har importerats till Finland som begagnat från ett annat EU-land, kontrollerar Tullen vilken mervärdesskattesats som var i kraft i det EU-landet vid bilens ibruktagande. Till exempel uppbär Tullen 4-8% tilläggsmoms på bilar som importerats från Tyskland beroende på vilken skattesatsen var då bilen togs i bruk i Tyskland.

2 (2)
Ifall säljaren säljer ett begagnat fordon som endast varit i företagsbruk innehåller bilen ingen dold skatt och köparen betalar normal mervärdesskatt på bilens försäljningspris, enligt punkt 1 ovan.
För det fordon som eventuellt lämnas i utbyte till ett företag gäller regeln att mervärdesskatt för import redovisas
till Skatteförvaltningen av mervärdesskattepliktiga företag. Inget förtullningsbeslut görs av Tullen på dessa fordon.
Exempel 1:
Kalle Pettersson köper en ny bil från bilfirma XX i Tammerfors. Bilens pris med mervärdesskatt är 35.000 euro
och utan mervärdesskatt 28225,81 euro. Kalle får en faktura utan mervärdesskatt av säljaren och anmäler sitt
inköp till Tullen. Av Tullen får Kalle ett beskattningsbeslut med 24 % moms, 6.774,19 euro, som han betalar. Kalle
betalar totalt 35.000 euro för sin nya bil.
Exempel 2:
Kalle Pettersson köper en ny bil från bilfirma XX i Tammerfors. Bilens pris med mervärdesskatt är 35.000 euro
och utan mervärdesskatt 28225,81 euro. Kalle får en faktura som innehåller ombudsmoms och betalar 35.000
euro till bilfirma XX.
När Kalle anmäler bilen till Tullen, anges bilfirma XX som skattskyldig och beskattningsbeslutet skickas till bilfirma
XX som betalar in mervärdesskatten till Tullen. Kalle får en kopia av beskattningsbeslutet med sig hem. Kalle betalar totalt 35.000 euro för sin bil.
Exempel 3:
Kalle Pettersson köper en begagnad bil från bilfirma XX i Tammerfors. Bilen har tagits i bruk 2009 och har haft en
privatperson som ägare i Finland innan den kom till firma XX. Bilens första försäljning skedde i Finland. Bilens pris
är 15.000 euro.
Kalle får en faktura av firma XX där det framkommer att bilen innehåller dold/icke-avdragbar mervärdesskatt och
där slutsumman är 15.000 euro.
När Kalle anmäler denna bil till Tullen konstaterar Tullen att bilen innehåller 22 % dold mervärdesskatt baserat på
dagen för ibruktagande. Tullen debiterar Kalle mellanskillnadsmoms 245,90 euro. Kalle betalar totalt 15.245,90
euro för sin bil.
Exempel 4:
Kalle Pettersson köper en begagnad bil från bilfirma XX i Tammerfors. Bilen har tagits i bruk 2010 och har haft en
privatperson som ägare i Finland innan den kom till firma XX. Bilens första försäljning skedde i Estland. Bilens pris
är 15.000 euro.
Kalle får en faktura av firma XX där det framkommer att bilen innehåller dold/icke-avdragbar mervärdesskatt och
där slutsumman är 15.000 euro.
När Kalle anmäler denna bil till Tullen konstaterar Tullen att bilen innehåller 20 % dold mervärdesskatt baserat på
första försäljningsland och dagen för ibruktagande. Tullen debiterar Kalle mellanskillnadsmoms 500,00 euro. Kalle
betalar totalt 15.500,00 euro för sin bil.
Ovanstående exempel gäller även om köpet går i motsatt riktning, från ett åländskt företag till en privatperson i
Fastlandsfinland.
Förfarandet baserar sig på Lagen om undantag för Landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (30.12.1996/1266), speciellt 18 § och 18a§.
Tilläggsuppgifter: Mariehamns tull, PB 40, 22101 MARIEHAMN och ATP.Skattegrans@tulli.fi

