
 

Tavaran ja palveluiden myynti muihin 
EU-maihin 
 
Kaikki myyntilaskut, myös tavara- ja palvelumyynnit muihin EU-maihin, lisätään valikosta 
Myynnit > Myyntilaskut. 
 
Laadittaessa myyntilaskua toiseen EU-valtioon on tärkeää muistaa, että tietoihin on lisätty oikea 
maa ja asiakkaan arvonlisäverotunniste. Laskun riveille valitaan sopiva nimike ja alv-kannaksi 0 %. 
Euroopan unionin sisäisten myyntilaskujen laadinnassa voidaan käyttää ohjelmasta valmiiksi löytyviä 
nimikkeitä EU-maat palvelu (kirjanpitotili 3340 Yhteisöpalvelumyynti) tai EU-maat tav (kirjanpitotili 
3360 tai 3300 Yhteisötavaramyynti muut EU-maat). Myös muita tavara- tai palvelunimikkeitä voi 
käyttää. Kyseisissä nimikkeissä arvonlisäverokanta on 0 %. 
 
Mikäli haluat tulostaa laskun englannin, ruotsin- tai vironkielisenä, valitse asiakkaan tiedoissa 
Myyntilaskun kieleksi vastaava kieli. 
 
 

Tavaran myynti muuhun EU-maahan 
 
Tavaroiden myynnistä tehdään myyntilasku ja myyntilaskun nimikkeeksi valitaan EU-maat, tav 
(Yhteisötavaramyynti) tai jokin muu tavaranimike. Alv-kannaksi tulee valita 0 %. 
 

 
 
 

Kun laskun tallentaa, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: 
D 1701 Myyntisaamiset 
K 3360 Yhteisömyynti 

 
Tavaran myynti tulostuu ALV-ilmoituksessa riville 311 Tavaran myynti muihin EU-maihin.  



 

Palvelujen myynti muuhun EU-maahan 
 
Palvelujen myynnistä tehdään myyntilasku kuten tavaran myynnistä, mutta myyntilaskun 
nimikkeeksi valitaan EU-maat, palvelu (Yhteisöpalvelumyynti) tai jokin muu palvelunimike. Alv-
kannaksi tulee valita 0 %. 
 

 
 
Kun laskun tallentaa, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: 
D 1701 Myyntisaamiset 
K 3340 Yhteisöpalvelumyynti. 
 
Palvelujen myynti tulostuu ALV-ilmoituksessa riville 312 Palvelujen myynti muihin EU-maihin. 
 
 

Yhteenvetoilmoitus 
 
Euroopan unionin sisäinen myynti ilmoitetaan Omaveroon maittain ja asiakkaittain arvonlisäveron 
yhteenvetoilmoituksella kunkin kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivään 
mennessä. Esimerkiksi syyskuun myynnit pitää ilmoittaa viimeistään lokakuun 20. päivä. 
 
Yhteenvetoilmoitus tehdään Omaveroon käsin. Saat tiedot yhteenvetoilmoitusta varten, kun olet 
tallentanut alv-ilmoituksen (Kirjanpito > ALV-ilmoitus: Lisää ALV-ilmoitus, Tallenna) ja painat Raportit 
> Arvolisäveron yhteenvetoilmoitus. Yhteenvetoilmoituksen voi lähettää Verottajalle myös TXT-
tiedostona Ilmoitin.fi-palvelun avulla. Saat tiedoston Merit Aktivasta kun avaan ko. kauden alv-
ilmoituksen ja painat Raportit > Yhteisömyynnin TXT. 
 
Myynti Euroopan Unioniin ilmoitetaan myös ALV-ilmoituksen riveillä 311 Tavaran myynti muihin EU-
maihin tai 312 Palveluiden myynti muihin EU-maihin. Alv-ilmoitus tehdään Omaveroon alv-kautta 
toisena seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Esimerkiksi, jos alv-kausi on kuukausi, 
ilmoitetaan syyskuun alv marraskuun 12. päivään mennessä. Mikäli alv-kausi on neljännesvuosi, 
ilmoitetaan heinä-syyskuun alv:t marraskuun 12. päivään mennessä. 


