Yritysten elinkaaripalvelut
-aloittaville – kehittyville – luopuville-

VASTAUKSET KYSYMYKSIIN ARVONLISÄVEROTUS

1. Kysymys: Milloin yritys on arvonlisäverovelvollinen?

Vastaus: Yritystoiminta on arvonlisäverovelvollinen, jos yrityksen arvonlisäverollinen liikevaihto tilikauden
aikana ylittää 8.500 euroa (ns. arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuja). Yritys voi myös hakeutua (ns.
arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuja) arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka tuo raja ei ylittyisikään.
Etuna arvonlisäverollisuudesta on, että saa vähentää ostoihin sisälyvät arvonlisäverot.
'Alvillisuudesta ' saattaa olla myös etua silloinkin, kun ostajana on toinen arvonlisäverollinen yritys - silloin myös
ostaja- yritys saa vähentää myyjän lähettämässä ostolaskussa olevan arvonlisäveron (ei siis saisi vähentää, ellei
myyjä- yritys ole alv-rekisterissä).
Ilmoittamisen voi tehdä joko yrityksen perustamislomakkeella tai sähköisesti osoitteessa
http://portal.vero.fi/public/default.aspx?nodeid=7880&culture=fi-FI&contentlan=1

2. Kysymys: Mistä voi tarkistaa, onko liikekumppanin yritys alv-rekisterissä?

Vastaus: Tarkistus käy näppärästi osoitteesta
http://www.ytj.fi/yrityshaku.aspx?path=1547;1631;1678& kielikoodi=1
Tarkistuksen voi tehdä myös soittamalla Verohallinnon numeroon 020 697 014.

3. Kysymys: Mikä on alarajan huojennus?
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Vastaus: Alarajan huojennus liittyy arvonlisäverotukseen, ja sen saa jos verovelvollinen li yrittäjä tai hänen
edustajansa hakee palautusta. Suomessa ns. vähäisen liiketoiminnan harjoittaja on vapautettu arvonlisäverosta,
jos tilikauden liikevaihto on enintään 8 500 euroa. Jos tämä alaraja ylittyy tai jos yritys on merkitty
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (omasta hakemuksesta), yrityksen on suoritettava veroa kaikesta tilikauden
myynnistä arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan.

Tietyn kokoisilla yrityksillä voi kuitenkin olla oikeus arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvään
veronhuojennukseen. Huojennuksen määrä riippuu yrityksen liikevaihdosta. Jos veroton liikevaihto jää alle 22.500
euroa tilikaudessa, huojennusta voi hakea.

Riittävän alhainen liikevaihto onkin ainoa edellytys huojennukselle arvonlisäverojen tilityksen
(= arvonlisäverot on maksettu tilikauden aikana) lisäksi ja huojennuksen voivat saada kaikki
arvonlisäverovelvolliset yritysmuodosta riippumatta.

1. Jos liikevaihto on enintään 10.000 euroa, verovelvollinen saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän
veron.
2. Jos liikevaihto on vähintään 10.000 euroa mutta alle 30.000 euroa, maksettavaa arvonlisäveroa huojennetaan
osittain.
Huojennuksen määrän voi laskea seuraavalla laskukaavalla:
Maksetut alv:t - (liikevaihto – 10.000) x vero / 20.000 = huojennetun ja palautettavan arvonlisäveron määrä
Tai voit käyttää huojennusta laskettaessa laskuria osoitteessa https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoayritysverotuksesta/arvonlisaverotus/arvonlisaveron_alarajahuojennu/
Jos tilikaudelta suoritettava vero on negatiivinen eli tilikauden ostoihin sisältyvä vero on suurempi kuin
myynneistä suoritettava vero, huojennusta ei luonnollisesti voi saada.
Arvonlisäveron alarajahuojennusta haetaan tilikauden viimeisellä kausi-ilmoituksella jos tilikauden liikevaihto jää
alle 30.000 euron. Palautettavat arvonlisäverot maksetaan muutaman viikon kuluessa. Palautettu arvonlisäveron
huojennus on yrityksen tuloverotettavaa tuloa joka kirjataan tuloslaskelman kohtaan 'Liiketoiminnan muut
tuotot'.
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VASTAUKSET KYSYMYKSIIN YRITYSVEROTUS

1. Kysymys: Yritykselläni (TMI) menee huonommin kuin viime vuonna. Miten muutan ennakoita, onko se edes
mahdollista?
Vastaus: Yrityksen ennakkoverot lasketaan ja maksetaan edellisen vahvistetun verotuksen mukaisesti eli vuoden
2014 ennakkoverot ovat vahvistettu vuoden 2012 vahvistetun verotuksen mukaisista tuloista. Usein
ennakkoverot eivät siis täsmää nykyisen tilanteen kanssa. Ennakkoveroja voi muuttaa joko käymällä
verotoimistossa tai erittäin kätevästi sähköisesti osoitteessa http://www.vero.fi/fi-FI/VKV. Tunnistautumisen voit
tehdä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Lisätietoja puh. 020 697 004.
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