
 
 
 
 
 
 

 
ARVONLISÄVEROTUKSEN PERUSTEET  
 
Koulutus soveltuu niin perustietojen hankkimiseen kuin myös kokeneemmalle tietojen 
päivittämiseen ja kertaukseen. Päivän aikana käydään läpi AVL: n keskeinen sisältö 
peruskäsitteistä lähtien, vähennysjärjestelmä, kotimaan kaupan erityisjärjestelmiä kuten esim. 
marginaaliverotus ja oman käytön verotuksen eri tilanteet, kansainvälisen kaupan perusteet, 
arvonlisäveron kirjanpidollinen käsittely ja ilmoitusmenettely. 
 
Lisäksi kouluttaja vastaa kysymyksiin kahden viikon ajan koulutuksen jälkeen. 
 
Kouluttaja: 
Veroasiantuntija, diplomiekonomi Leena Juusela, Oy Tuokko Ltd 
 
Päivämäärä ja aika: 
25.01.2022, klo 9:00-16:00 
12.04.2022, klo 9:00-16:00 
31.05.2022, klo 9:00-16:00 
06.09.2022, klo 9:00-16:00 
  
Ohjelma klo 9:00-16:00 + / - 15 min. 
 
ARVONLISÄVEROTUKSEN SOVELTAMISALA 

• Arvonlisäverollinen toiminta 
• 0-verokannan myynti 

• Arvonlisäverotuksen ulkopuolinen toiminta 

• Vähäinen toiminta 
o Huojennuspalautus 

• Yleishyödyllisten yhteisöjen erityisasema 
 
VÄHENNYKSET 

• Yleinen vähennysoikeus 

• Palautukseen oikeuttava toiminta 

• Vähennysrajoitukset 
 
KOTIMAAN KAUPAN ILMOITTAMIS-MENETTELY 

• Miten vero lasketaan? 
• Miten ja milloin ilmoitetaan ja maksetaan? 
• Ilmoitusten korjaaminen 

• Myynnin ja ostojen kohdistaminen oikealle kaudelle 
• Esimerkki 

  
KIINTEISTÖT ARVONLISÄVEROTUKSESSA 

• Kiinteistön käsite 

• Omassa käytössä olevat kiinteistöt 
• Kiinteistön käyttöoikeuden luovutukset: 

o Verottomat ja verolliset luovutukset 



o Hakeutumismahdollisuus 
• Vähennysten tarkistamismenettely 

  
OMAN KÄYTÖN VEROTUKSESTA 

• Varsinainen oma käyttö 
• Kiinteistöhallintapalvelut 

• Henkilökunta-ateriat  
 
KANSAINVÄLISEN KAUPAN PERUSASIAT 

• EU-tavarakauppa 

• Tavarakauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa 
o Vienti 
o Tuonti, uusi menettely 

• Ahvenanmaan erityisasema 

• Kansainvälinen palvelukauppa 

• Annettavat ilmoitukset 
o Esimerkki 

• Kansainväliset palautukset 
o Hakeminen EU-maista 
o Hakeminen muista maista 

  
ALV:N KÄSITTELY KIRJANPIDOSSA 

• KILA:n ohje 
• Esimerkkejä 

  
LASKUTUSOHJEEN KESKEISET SÄÄNNÖKSET 
 
ENNAKKOKYSYMYSTEN KÄSITTELY 
 
WEBINAARITALLENNE 
Koulutukseen sisältyy tallenteen käyttöoikeus 30 päiväksi. 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
www.webinaareja.fi, info@webinaareja.fi 
 
OSALLISTUMISMAKSU    
590 euroa + alv laskutetaan koulutuspäivänä. Koulutus, materiaalit ja 30 päivän käyttöoikeus 
webinaaritallenteeseen 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
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