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Nykymuotoisen ALV-veroilmoittamisen ongelmat

 Vuosittain annettaan 3,6 miljoonaa ALV-ilmoitusta 

– haasteena palautusten oikeellisuuden varmistaminen, riskiasiakkaiden tunnistaminen ja käsittelyajat 

 Nykymuotoinen alv-ilmoitus on tietosisällöltään suppea ja epätasapainoinen

– ilmoitus ei anna riittäviä tietoja verovelvollisen toiminnan luonteesta

– ilmoittamisen virheet, paperi-ilmoittaminen edelleen mahdollista

 Ulkopuolisten vertailutietojen hyödyntäminen ALV-ilmoituksen oikeellisuuden varmistamisessa 
kuukausitasolla ei ole mahdollista

– ALV-valvonta perustuu pääasiassa vain asiakkaan omiin ilmoituksiin

 Monissa EU-maissa on otettu käyttöön erilaisia lasku-/transaktiokohtaisia alv-ilmoittamisen 
malleja

– kansainvälisesti tiukentuneet raportointivelvoitteet ohjaavat petollisia toimijoita niihin maihin, joissa väärin 
toimimisen havaitseminen on vaikeampaa

ALV-kertymän varmistaminen, reilu pelikenttä ja sujuva verotusprosessi vaativat 
tietopohjan uudelleentarkastelua 



Tulevaisuuden raportointi: rajaukset ja edellytykset

 Hallinnollinen taakka ei kasva 

 Arvonlisäveroilmoituksen laajennetun tietosisällön tiedot raportoitavissa 

rajapintojen kautta 

– Verohallinto saa paremman kuvan alv-velvollisen toiminnasta

 esim. erilaiset verottomuudet ja erityistilanteet

– Yksityiskohtaisemmat tiedot mahdollistavat tarkemman analyysin ja valvonnan 

kohdentamisen alv-riskeihin ja riskiasiakkaisiin 

 tarve selvityspyyntöihin vähenee, reilu pelikenttä, nopeammat alv-palautukset 

 Transaktiokohtainen alv-raportointi edellyttää vahvaa sähköisyyttä koko 

taloushallintoprosessissa

– sähköinen lasku ja e-kuitti mahdollistavat järjestelmien automatisoinnin 

Alkuvuosi käyty tiivistä sidosryhmäkeskustelua tietosisällön uudistamisesta



Taloushallinnon digitalisoituminen -
e-lasku ja e-kuitti mahdollistajina

 Alv-raportoinnin uudistaminen linkittyy yhteispohjoismaiseen Nordic Smart 

Government -hankkeeseen jossa tulevaisuuden visiona on yhtenäinen 

digitaalinen liiketoiminta-alue, jossa yritysdata liikkuu automaattisesti, 

turvallisesti ja reaaliaikaisesti

– voidaan toteuttaa digitaalisten ekosysteemien avulla, jotka tarjoavat ajantasaista taloustietoa 

sekä yrityksiltä yrityksille että yrityksiltä viranomaisille. 

– Tavoitteena kehittää ALV-raportointia yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa 

 RTECO-hankkeessa tehtävä rakenteisen e-laskun ja e-kuitin edistäminen 

mahdollistaa tiedon keräämisen 

– yhteistyössä tiedon hyödynnettävyyskokeiluja mm. e-laskun tietosisällön osalta 

– varmistetaan tiedon hyödynnettävyys laajasti ennen etenemistä
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