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Alder & Sound sai alkunsa tarpeesta löytää vaihtoehto
kankeille toimintatavoille ja hierarkkisille organisaatioille.
Vuodesta 2010 olemme palvelleet laajaa joukkoa kotimaisia ja
kansainvälisiä asiakkaitamme kattavien asiantuntijapalveluiden muodossa. Toimimme myös alan johtavien
digitaalisten asiantuntijaratkaisujen edustajana
Pohjoismaissa sekä Baltiassa.
Tavoitteenamme on olla Suomen johtava asiantuntijatalo.
Käytännössä se tarkoittaa parhaita asiantuntijoita,
uskollisimpia asiakkaita sekä innovatiivisimpia lähestymistapoja ja palvelukonsepteja. Mikään vähempi ei meille riitä.
Keskitymme kaikessa toiminnassamme asiakkaalle
tuotettavan lisäarvon maksimointiin ja toteutamme
toimeksiannot integroidusti eli yhden luukun -periaatteella,
suunnittelusta toteutukseen. Laaja, tarkoin valittu ja
käytännössä testattu kumppaniverkostomme kattaa
kuusi maanosaa ja yli 150 maata.
Olemme asiakaslähtöinen ja ketterä vaihtoehto perinteisille
palveluntarjoajille. Työskentelyssämme korostuu
käytännöllinen lähestymistapa ja tarjoamme asiakkaillemme
joustavia, kattavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja.
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SINI PALJÄRVI
Senior Associate, Tax & Legal Services
Sini on kokenut veroasiantuntija, joka on erikoistunut vaativiin
arvonlisäverotukseen ja tulleihin liittyviin toimeksiantoihin. Laajan
kokemuspohjansa ansiosta hän kykenee avustamaan
asiakkaitamme myös siirtohinnoittelukysymyksiin liittyen.
 Kokemusta kansainvälisten konsernien, kotimaisten yhtiöiden
sekä ulkomaalaisten yritysten sivuliikkeiden avustamisesta ja
neuvonnasta erilaisissa verotuksen kysymyksissä.
 Erikoistunut arvonlisäverotukseen liittyen tavaroiden ja
palveluiden kansainvälisen kaupan tilanteisiin, kiinteistöihin ja
rakentamiseen, rahoituspalveluihin, terveyden- ja
sairaanhoitoon sekä vähennysoikeuteen ja sen rajoituksiin.
YHTEYSTIEDOT:
+358 44 347 7837
sini.paljarvi@aldersound.fi

A&S | Kaikki oikeudet varattu

4

TAUSTA

A&S | Kaikki oikeudet varattu

5

Euroopan Komission “Action Plan on VAT”
Euroopan Komissio on ehdottanut EU:n alv-järjestelmän kauaskantoista uudistamista.

 Komissio julisti huhtikuussa 2016 VAT Action Planiksi nimetyn ohjelman. Ohjelman
tavoitteena on veropetosten torjuminen, järjestelmän yksinkertaistaminen ja
digitaalisen kaupan helpottaminen.
”Komission vain joitakin viikkoja sitten julkistamat uudet luvut osoittavat, että jäsenvaltiot menettävät edelleen 150
miljardia euroa alv-tuloja joka vuosi. Tänään saavutetuilla sopimuksilla päästään etenemään ongelman käsittelyssä ja alvsääntöjen muuttamisessa parempaan suuntaan. Nyt on tartuttava tilaisuuteen ja sovittava ratkaisuista niihin
perustavammanlaatuisiin ongelmiin, jotka järjestelmää nykypäivänä vaivaavat.”
-

Pierre Moscovici, talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari (2.10.2018)

”Samalla alv-säännöt tuodaan 2000-luvulle ja niitä mukautetaan toimimaan yhä digitaalisemmassa ja globaalimmassa
taloudessa. Yritykset voivat odottaa kitkatonta siirtymistä laajempaan verkkokaupan alv-järjestelmään vuonna 2021.”
- Pierre Moscovici, talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari (12.3.2019)
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Euroopan Komission “Action Plan on VAT”
Toimintasuunnitelman mukaan EU:n alv-sääntöjä uudistettaisiin seuraavilla osa-alueilla:

Action Plan on VAT

Recent and ongoing policy
initiatives

Removing VAT obstacles to
e-commerce in the Single
Market
+
SMEs VAT package

Urgent measures to tackle
the VAT gap

Towards a robust single
European VAT area

Towards modernised VAT
rates policy

Definitive VAT regime for
cross-border trade

More freedom for Member
States on rates policies

Improving cooperation
within the EU and with nonEU countries
Towards more efficient tax
administrations
Improving voluntary
compliance
Tax collection

Lähde: Euroopan Komissio, ’Action Plan on VAT’ <https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en>
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Euroopan Komission “Action Plan on VAT”
Toimintasuunnitelman mukaisten uudistusten aikajana lopulliseksi alv-järjestelmäksi

Pikaratkaisut

2018
B2C e-palvelut
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2019

Yhteisökauppa
Verokannat

2020

2021

B2C palvelut
Kaukomyynti
B2C maahantuonti
Markkinapaikat
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2022

Arviointi

2027

AIEMMIN VOIMAAN
ASTUNEET MUUTOKSET
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Aiemmin voimaan astuneet muutokset

Vuonna 2019 voimaan astuneet muutokset koskivat EU:n sisäistä B2C palvelumyyntiä.
Vuonna 2020 voimaan astuneet pikaratkaisut koskivat suurelta osin tavarakauppaa.

 2019: sähköisen kaupan yksinkertaistamistoimenpiteiden käyttöönotto tilanteissa, joissa
sähköisiä palveluja myydään EU:n sisällä kuluttajille
 2020: alv pikaratkaisut, sähköiset julkaisut
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1.1.2021 VOIMAAN ASTUVAT
MUUTOKSET
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Sähköisen kaupan alv:n yksinkertaistamispaketti
Vuonna 2019 voimaan tulleet muutokset laajenevat merkittävästi vuoden 2021 alussa
 OSS
– Sähköisille palveluille käytössä ollut MOSS-erityisjärjestelmä laajenee merkittävästi.
– Jatkossa sähköisen OSS-järjestelmän kautta ilmoitetaan myös:
 Kaikki B2C palvelumyynnit EU:ssa
 Kaukomyynti

 IOSS
 Tavaroiden maahantuonti kuluttajille EU:n alueella (150 euroon saakka)
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Sähköisen kaupan alv:n yksinkertaistamispaketti
Vuonna 2019 voimaan tulleet muutokset laajenevat merkittävästi vuoden 2021 alussa

 Verkossa toimivat markkinapaikat myyjän asemassa
– Verkossa toimivien markkinapaikkojen katsotaan toimivan myyjänä, kun ne mahdollistavat EU:n
ulkopuolisten yritysten enintään 150 euron arvoisten tavaroiden myynnin asiakkaille EU:ssa verkkoalustansa
kautta.
 Perusteena käytetään sitä, asettavatko markkinapaikat tarjoamisen ehdot ja osallistuvatko ne
tavaroiden maksamiseen tai tilaamiseen ja toimittamiseen.
– Samoja sääntöjä sovelletaan silloin, kun EU:n ulkopuoliset yritykset käyttävät verkkoalustoja myydäkseen
tavaroita (niiden arvosta riippumatta) huolintakeskusesta EU:ssa.
– Verkkoalustojen odotetaan myös pitävän kirjaa tavaroiden ja palvelujen myynnistä, jota niiden alustaa
käyttävät yritykset harjoittavat.
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TULEVAT MUUTOKSET
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Tulevat muutokset
Lopullisen alv-järjestelmän tulisi olla voimassa heinäkuussa 2022
 Lopullisen alv-järjestelmän muutokset koskisivat B2B kauppaa.
 Lopullisen alv-järjestelmän tavoitteena on käsitellä EU-maiden välinen tavarakauppa yhtenä
transaktiona.
– Verotus tapahtuisi määränpäämaaperiaatteen mukaisesti.
– Myyjä vastaisi arvonlisäveron laskuttamisesta, keräämisestä sekä tilittämisestä määränpäävaltioon.

 OSS laajenisi merkittävästi.
– Myyjä hoitaisi arvonlisäverovelvoitteet määränpäämaaperiaatteen mukaisesti OSS-järjestelmän kautta.
– OSS-järjestelmän kautta myös vähennettäisiin muissa EU-maissa tehtyjen hankintojen arvonlisävero.

 Jäsenvaltioille enemmän vapautta verokantojen määrittämisessä.
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SEURAAVAT
A&S-WEBINAARIT
Kevät 2020
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SEURAAVAT A&S-WEBINAARIT
Järjestämme keväällä 2020 useita ajankohtaisia webinaareja
TOUKOKUU
 Digitaalisten työkalujen osto-opas (90 min)
Tiistai 12.5. klo 14.00-15.30 & 19.5. klo 14.00-15.30
 Siirtohinnoittelu poikkeuksellisissa taloudellisissa olosuhteissa (60 min)
Maanantai 18.5. klo 14.00-15.00

 Digitaalisten työkalujen osto-opas (90 min)
Tiistai 19.5. klo 14.00-15.30
 Kohti EU:n yhtenäistä ALV-aluetta (60 min)
Keskiviikko 20.5. klo 10.00-11.00
Jokaisesta webinaarista on saatavilla jälkikäteen katsottavissa oleva tallenne, joten kiinnostavaan tilaisuuteen
kannattaa rekisteröityä, vaikka live-esitystä ei pääsisikään katsomaan.
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Sini Paljärvi | Senior Associate, Tax & Legal Services
+358 44 347 7837
sini.paljarvi@aldersound.fi
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