1/2

Arvonlisäverollisen liikevaihdon alaraja on nostettava
35.000 euroon
Arvonlisäverollisen liikevaihdon alaraja on liian alhainen kannustamaan
aitoa työllistymistä yksinyrittäjyyteen. Alaraja kohtelee epätasa-arvoisesti
ulkomaista etämyyntiä ja kotimaista kauppaa.
Arvonlisäverovelvollisuudesta koituu pienituloiselle yksinyrittäjälle kohtuuton
hallinnollinen kustannus. Lisäksi monimutkaisesta huojennusmenettelystä taas
koituu niin verottajalle kuin yrittäjällekin turhaa hallinnollista työtä.

Arvonlisäverotus ei kannusta kasvuun, aiheuttaa turhaa hallinnollista
työtä ja kustannuksia ja kohtelee kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä
epätasa-arvoisesti
Kaupan alalla tyypillisen yksinyrittäjän nykyisen alarajan, 10 000 euroa
vuodessa, ylittävä veroton liikevaihto on 26 000–28 000 euroa. Liikevaihto on
siis hyvin lähellä huojennusalueen 30 000 euron ylärajaa ja saatava huojennus
on pieni. Tyypillinen vuosikustannus tilitoimistolle on noin 2000 euroa, ja
erilaisia hankintoja tehdään usealla tuhannella eurolla vuosittain. Yksinyrittäjän
verotettava, laskennallinen tuntipalkka jää reilusti alle myyjän tuntipalkan.
Kokopäiväinen työllistyminen yksinyrittäjäksi kannattaa vain, jos nostaa samalla
sosiaalitukia. 1
Saadakseen alarajahuojennuksen yrittäjän on itse laskettava huojennuksen
määrä erillistä laskukaavaa käyttäen ja ilmoitettava se kalenterivuoden tai
tilikauden viimeisen verokauden ilmoituksella. Verohallinnossa on huomattu,
että huojennusmenettelyn monimutkaisuus lisää tahattomien virheiden määrää.
Virheistä puolestaan aiheutuu hallinnollisia kustannuksia sekä yrittäjälle että
verottajalle.
Arvonlisäverotus kohtelee suomalaista kauppaa ja ulkomaista verkkokauppaa
eri tavoin. Ulkomaisen verkkokaupan pitää rekisteröityä Suomeen
arvonlisäverovelvolliseksi vasta, kun myynnit vuodessa ylittävät 35 000 euron
rajan. Rajan alittavista myynneistä ulkomainen verkkokauppa tilittää
arvonlisäverot omaan maahansa. Kun tavaran arvonlisäverokanta ulkomaisen
verkkokaupan sijaintivaltiossa on useamman prosenttiyksikön alhaisempi kuin
Suomessa, ulkomainen verkkokauppa saa kohtuutonta hyötyä.

Ratkaisu
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Ks. liitemateriaali.

Arvonlisäverovelvollisuuden liikevaihtoraja tulisi nostaa 35 000 euroon.
Nykytilassa tähän pitää hakea lupa EU:sta, ja siksi prosessi pitää aloittaa
välittömästi, jotta rajaa voitaisiin nostaa mahdollisimman pikaisesti. Viro on
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vastaavan päätöksen jo tehnyt. 2 Arvonlisäverovelvollisuus alkaisi vasta rajan
ylittävistä myynneistä, jolloin veroa ei joutuisi tilittämään takautuvasti ylitystä
edeltäneistä myynneistä. Samalla veron huojennusalue – nykyään 10 000–
30 000 euroa – poistettaisiin.
Komissio on antanut vuoden 2018 alussa ehdotuksen, jonka tarkoituksena on
parantaa pienyritysten toimintaympäristöä. 3 Ehdotuksen mukaan
jäsenvaltioiden on mahdollista säätää arvonlisäverovelvollisuuden alaraja
enintään 85 000 euroon. Lisäksi Komissio ehdottaa alarajahuojennuksesta
luopumista. Ehdotuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2022. Komission
ehdotukseen peilaten on tärkeää korottaa arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa
ja parantaa yksinyrittäjien asemaa Suomessa. Koska matala alaraja aiheuttaa
yksinyrittäjälle kohtuuttomia hallinnollisia kustannuksia, Suomessa olisi jo nyt
ryhdyttävä paikallisiin toimenpiteisiin.
•

•

•
•

Huojennuksesta luopuminen poistaisi turhaa työtä niin yksinyrittäjältä kuin
verottajaltakin. Huojennusta ei tarvita, jos arvonlisäveroa maksetaan vain rajan
ylittävistä myynneistä.
Alarajan nostaminen 35 000 euroon keventäisi arvonlisäverovelvollisuudesta
koituvia pakollisia kustannuksia, kun arvonlisäveroilmoituksia verottajalle ei
enää tarvitsisi tehdä ja niiden tuomat kustannukset poistuisivat tilitoimiston
laskuista.
Arvonlisäverovelvolliseksi voisi hakeutua myös liikevaihtorajan alittavilla
myynneillä kuten ennenkin.
Noston jälkeenkin liikevaihdon alaraja olisi niin pieni, ettei
arvonlisäverottomuudesta koituisi yksinyrittäjälle todellista kilpailuetua
suurempiin kilpailijoihin verrattuna.
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Virossa alaraja nostetaan 40 000 euroon vuonna 2018, kun lupa EU:sta on haettu ja saatu. Ks. liitemateriaali.
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