
 
 
 
 
 
 

 
ARVONLISÄVERON VÄHENNYSOIKEUS JA AJANKOHTAISET KYSYMYKSET  
 
Vähennysoikeuden osalta käydään läpi niin yleiset säännökset, vähennysoikeuden rajoitukset 
kuin myös erityisesti rajanveto-ongelmia aiheuttavia kustannuksia kuten edustus, markkinointi, 
neuvottelut ja erilaisiin kulkuneuvoihin liittyvät kustannukset. 
 
Koulutuksessa käsitellään myös esimerkkejä laskumerkinnöistä kansainvälisen kaupan osalta. 
 
Ajankohtaisia, uusimpia oikeustapauksia käydään myös läpi ja lisäksi tarkastellaan viimeaikaisia 
ja mahdollisesti tulevia, myös vasta suunnitteluvaiheessa olevia muutoksia.  
Kouluttaja vastaa kysymyksiin kahden viikon ajan koulutuksen jälkeenkin. 
 
Erityisen ajankohtaista nyt: 

• Alv-ilmoituksen uudistaminen 
 
Kouluttaja: 
Veroasiantuntija, diplomiekonomi Leena Juusela, Oy Tuokko Ltd 
 
Päivämäärä ja aika: 
08.02.2023, klo 9:00-16:00 

24.05.2023, klo 9:00-16:00 

 
Ohjelma klo 9.00-16.00 +/-15 min. 

 

VÄHENNYSOIKEUDEN YLEISET EDELLYTYKSET 
• Vähennyksiä koskevat pääsäännöt 

• Kustannusten jakaminen 

• Vähennysoikeus konserneissa  
• Edelleen laskutus 

 
VÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITUKSET AVL 114 § 

• Työsuhdeasunnot, henkilökunnan lomanviettopaikat, harrastustilat, työmatkat 

• Yksityinen kulutus 
• Henkilöautot ja muut kulkuneuvot 

• Edustuskulut 

• Kohderyhmämarkkinointi 

• Rajanveto-ongelmat 
  

HENKILÖKUNTAKULUT 

• Sosiaalitilat 
• Työterveyshuolto ja liikunta 

• Kokoukset ja koulutustilaisuudet 

• Muut henkilökunnan tilaisuudet 
• Henkilökuntaetuudet 

 



LASKUMERKINNÄT KANSAINVÄLISESSÄ KAUPASSA 
• EU-tavara- ja palvelukauppa 
• EU:n ulkopuolinen tavarakauppa 
• Muut kuin EU-palvelut 

 
VIIMEAIKAISIA/TULEVIA MUUTOKSIA 

• Arvonlisäverolaki muuttuu vuonna 2023 
• Alv-ilmoituksen uudistaminen 
• Muita muutoksia, päivittyy tilanteen mukaan 

 
 
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.
 

www.yritysakatemia.fi 
PERUUTUSEHDOT 

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä 

muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta 

tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu 

kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. 
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