
 
 
 
 
 
 

 
 
TEHOKURSSI ARVONLISÄVEROTUKSESTA  
 
Kahden päivän sisällöltään varsin kattava intensiivikoulutus antaa erinomaisen tilaisuuden 
hankkia hyvät tiedot arvonlisäverotuksesta. Tähän koulutukseen voit lähettää 
ennakkokysymyksiä aiheista joita haluat koulutuksessa käsiteltävän. Kouluttaja vastaa 
myös kysymyksiisi kahden viikon ajan koulutuksen jälkeen. 
 
Kouluttaja: 
Veroasiantuntija, diplomiekonomi Leena Juusela, Oy Tuokko Ltd 
 
Päivämäärä ja aika: 
05. -06.10.2021, klo 9:00-16:00  
07. -08.12.2021, klo 9:00-16:00 
15. -16.03.2022, klo 9:00-16:00 
 
Ohjelma klo 9.00–16.00 +/- 15 min. molempina päivinä 
 
1. päivä 
 
VÄHENNYSOIKEUDEN YLEISET EDELLYTYKSET 

• Vähennyksiä koskevat pääsäännöt 

• Ostotositteiden alv-merkinnät 
• Kustannusten jakaminen 

o Verollisen ja verottoman toiminnan välillä 
o Eri yritysten välillä 

• Edelleen laskutus 

• Vähennykset konserneissa (Uutta oikeuskäytäntöä!) 

• Oikeustapauksia  
 
VÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITUKSET AVL 114 § 

• Työsuhdeasunnot, henkilökunnan lomanviettopaikat, harrastustilat 

• Yksityinen kulutus 

• Työmatkakustannukset 
• Edustuskulut 

o Verohallituksen ohje 
• Henkilöautot, moottoripyörät jne. 
• Henkilökuntakulut 

o Vähennyskelpoisia kuluja 
o Vähennyskelvottomia kuluja 

• Oikeustapauksia 
  
OMAN KÄYTÖN VEROTUS JA VERON PERUSTEEN KOROTTAMINEN 

• Oman käytön käsite 



• Kiinteistönhallintapalvelut 
• Henkilöstöruokailu 

• Veron perusteen korottaminen 
 
MARGINAALIVEROTUS  

• Menettelyn pääpiirteet 
• Laskeminen ja ilmoittaminen 

 
LIIKETOIMINTASIIRTOJEN PERUSASIAT 

• AVL 19a§ 
• Verohallituksen ohje 

 
ULKOMAANKAUPPA OSTAJAN NÄKÖKULMASTA 

• Tavaraostot EU-alueelta 

• Ostajana kolmikantakaupassa 

• Tavaroiden maahantuonti EU:n  
ulkopuolelta 

• Palveluostot ulkomailta 

• Käänteinen verovelvollisuus 
• Ilmoittaminen 

  
KANSAINVÄLISET PALAUTUKSET 

• Mitä voi saada palautuksena? 
• Miten haetaan? 

o EU-maista 
o EU:n ulkopuolelta 

  
2. päivä 
  
KANSAINVÄLINEN KAUPPA MYYJÄN NÄKÖKULMASTA 

• Tavaran myynti toisiin EU-maihin 
o Myynti yrityksille 
o Myynti yksityishenkilöille 
o Kaukomyynti 

• Tavaran vienti EU:n ulkopuolelle  
o verottomuuden edellytykset 

• Tavaramyynnit muualla kuin Suomessa;  
o riski verovelvollisuudesta  
    ulkomailla 

• Tavaran myynti asennettuna 

• Monta peräkkäistä myyntiä – yksi toimitus 
 
KANSAINVÄLISET PALVELUT 

• Suomen vero, ulkomaan vero vai veroton 

• EU-palvelut ja muut palvelut 

• Käännetty verovelvollisuus 
• Riski verovelvollisuudesta 

ulkomailla?  
  



RAKENTAMISPALVELUJEN KÄÄNNETTY ALV 
• Soveltamisedellytykset 
• Palvelut 
• Ostajan asema 

• Kansainväliset tilanteet 
• Ilmoittaminen 

 
AJANKOHTAISTA 

• Arvonlisäverolain viimeisimmät  
muutokset 

• Uusimmat ohjeet 
• Mitä tulossa? 

 
 ENNAKKOKYSYMYSTEN KÄSITTELY 
 
 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
www.webinaareja.fi, info@webinaareja.fi 
 
OSALLISTUMISMAKSU    
990 euroa + alv laskutetaan koulutuspäivänä. Koulutus ja materiaalit sisältyvät hintaan. 
Lisäosallistujat -50 % 
 
PERUUTTAMINEN 
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen 
koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimituskuluina 15 % webinaarin hinnasta. 
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta 
jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu 
kokonaisuudessaan.  Peruutus on tehtävä kirjallisesti.
 

http://www.webinaareja.fi/
mailto:info@webinaareja.fi

