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Tullaus
Asiakkuus ja veronkanto

Ahvenanmaalle verorajan yli muille kuin arvonlisäverorekisteriin rekisteröidyille
henkilöille toimitettavat päivä- ja aikakausilehdet 1.7.2021 alkaen

Sovellettava tullimenettely 1.7.2021 lukien

Ahvenanmaalle verorajan yli toimitettavista maksullisista lehdistä on 1.7. 2021 lukien maksettava arvonlisävero.
Yksityishenkilöille ja muille arvonlisäverorekisteröimättömille henkilöille toimitettavien lehtien arvonlisäveron kantaa
Tulli.
Lehdet voidaan jakaa vastaanottajille ilman, että vastaanottajan tulee tehdä lehtikohtaista tulli-ilmoitusta ennen
lehden jakelua.
Tulli-ilmoittaminen ja arvonlisäveron maksaminen voidaan toteuttaa seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla:
1. Tulli-ilmoitus voidaan antaa ja verot maksaa koko tilausjaksolta yhden tilauskohtaisen ilmoituksen
perusteella. Ilmoitus on tällöin tehtävä ja arvonlisävero maksettava tilausjakson alussa; ilmoitus on
annettava viimeistään tilauslaskun eräpäivänä ja vero maksettava tullauspäätöksen perusteella viimeistään
kymmenen päivän kuluessa päätöksen päivästä lukien.
2. Tulli-ilmoitus voidaan tehdä ja arvonlisävero maksaa myös lehtikohtaisesti.
3. Jos lehtitalo tai muu asiamies on ottanut hoitaakseen tulli-ilmoittamisen ja arvonlisäveron, ei lehden tilaajan
tarvitse tehdä tulli-ilmoitusta
Siirtymävaiheen ratkaisu tilauskohtaiseen ilmoittamiseen (ks. vaihtoehto 1 edellä)
- Lehden tilaajan on tehtävä tilauskohtainen ilmoitus 1.7.2021 lukien tulleista lehdistä viimeistään
31.7.2021 ja maksettava saamansa tullauspäätöksen perusteella määrätty arvonlisävero kohdassa 1
sanotulla tavalla.
- Tilaaja voi tässäkin tapauksessa ilmoittaa yhdellä ilmoituksella sekä ennen ilmoitusta että sen jälkeen
tulevat lehdet
Järjestely on käytettävissä, kun lehtiä tuodaan Ahvenanmaalle EU:n alueelta. Sitä ei voida soveltaa EU:n
ulkopuolelta toimitettavien lehtien tullimenettelyssä.
Järjestely soveltuu myös Ahvenanmaalta muualle Suomeen toimitettaville lehdille.
Tämä toimintamalli on voimassa 1.7. 2021 lukien toistaiseksi.
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