
 

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry • Eteläranta 10 • FI-00130 Helsinki • p. 029 3000 900 • www.naery.fi 

8.11.2019  
Verohallinto    LAUSUNTO   
Yritysverotusyksikkö 
Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 
Tanja Liimatainen, Jenni Similä, Jenni Honkanen 
 

 
Asia Luonnos Verohallinnon arvonlisäveroilmoituksen uudeksi tietosisällöksi 

VH/3917/00.04.05/2019  
 

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa Kaupan 
liiton- ja Suomen Yrittäjien osana optikkoliikkeiden näkökulmasta seuraavaa:  

 
Lausunto  NÄE ry kyseenalaistaa tarpeen arvonlisäveroilmoituksen tietosisällön laajentamiselle, kun 

tiedossa on Verohallinnon päätavoite edetä kohti transaktiopohjaista ilmoittamista 
arvonlisäverotuksessa. Käsityksemme mukaan lasku- ja kuittikohtaisen tiedon ilmoittamisesta 
arvonlisäverotuksessa ollaan parhaillaan laatimassa selvitystä. Vaikka hankkeen aikataulu on 
vielä avoin, ei väliaikaiseksi jäävään alv-ilmoituksen tietosisällön laajentamiseen tule ryhtyä, 
sillä erityisesti vaiheittain tehtävät muutokset kuormittavat yrityksiä merkittävästi ja 
aiheuttavat niille toistuvia järjestelmäkustannuksia. Lisäksi yritykset ovat parhaillaan vasta 
toipumassa tulorekisterin käyttöönoton niille aiheuttamista ohjelmistomuutoksista ja -
kustannuksista. 
 
Verohallinto on perustellut arvonlisäveroilmoituksen uudistamista kerättävän tietomäärän 
lisäyksellä, sen yrityksille lähetettävien kyselyiden määrää vähentävällä- ja 
arvonlisäveropalautusten maksamista nopeuttavalla vaikutuksella. Näille perusteluille ei 
kuitenkaan käsityksemme mukaan ole selvitykseen perustuvaa pohjaa.  
 
Verohallinto on ilmaissut, että arvonlisäveroilmoituksen uusien tietokenttien ei ole tarkoitus 
lisätä yrityksen hallinnollista taakkaa, vaan tieto olisi lähtökohtaisesti sellaista, jota on 
mahdollista kerätä yritysten järjestelmistä. NÄE korostaa, että mikään uusi tieto ei ole 
järjestelmissä sellaisenaan suoraan saatavissa, vaan yritys tai sen käyttämä 
taloushallintopalveluiden tuottaja joutuu aina muokkaamaan järjestelmiään uusia 
vaatimuksia vastaavasti ja siitä aiheutuu kustannuksia.  
 
Suunniteltu muutos ja arvonlisäveroilmoituksen tietokenttien lukumäärän merkittävä 
lisääminen yksiselitteisesti lisää optikkoliikkeiden kustannuksia. 

Veroton myynti – ei vähennysoikeutta 
 
NÄE-jäsenyrityksistä valtaosa on optikkoliikkeitä, jotka ovat lääkinnällisten laitteiden- ja muun 
tuotekaupan osalta arvonlisäverovelvollisia mutta tarjoavat myös terveyden- ja sairaanhoidon 
arvonlisäverottomia palveluita työsuhteisen henkilökunnan- ja tiloissaan toimivien 
ammatinharjoittajien tuottamina.  
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Verohallinto viime aikoina tarkastanut optikkoliikkeiden arvonlisäverollisen ja -verottoman 
toiminnan jakosuhteen laskemiseen liittyneitä käytäntöjä ja myös antanut asiaan ohjauksen.  
 
NÄE kiinnittää huomiota siihen, että verottoman myynnin ilmoittaminen ei vaikuta suoraan 
maksettavan tai vähennettävän veron määrään, eikä Verohallinto pysty raportoinnista 
saatavan tiedon avulla jatkossakaan määrittämään verollisen ja verottoman myynnin 
jakosuhdetta sillä ammatinharjoittajien-, heidän yhtiöidensä- ja terveyden- ja 
sairaanhoitopalvelujen tilankäyttöön liittyvät tiedot eivät voi sisältyä optikkoliikkeen 
arvonlisäveroilmoituksen tietosisältöihin. 
 
Veroton myynti on tarpeeton tieto, jonka kerääminen ilmoituksella ei ole perusteltua. 
Tietojen kerääminen aiheuttaisi optikkoliikkeille lisäkuluja, vaatisi optikkoliikkeiltä 
järjestelmämuutoksia ja lisäisi merkittävästi niiden hallinnollista taakka. 

Oma käyttö  
Kohta edellyttäisi uutta erillistä verokoodia. Tämä nostaa yritykselle aiheutuvia 
kustannuksia. 
 

Verolliset ostot, joista ei ole vähennysoikeutta 
  

Kohdassa ilmoitettaisiin hankinnat kotimaasta, jotka tulevat kokonaan tai osittain 
vähennykseen oikeuttamattomaan toimintaan.  Jos hankittu hyödyke tulee osittain 
vähennykseen oikeuttamattomaan käyttöön, tässä kohdassa ilmoitettaisiin se osa, josta 
vähennystä ei voi tehdä.  
Kohdassa tulisi myös raportoida ostoja, joilla ei ole lainkaan vaikutusta maksettavan tai 
vähennettävän veron määrään, kuten esimerkiksi vähennyskelvottomaan edustukseen 
liittyvät hankinnat. 
Vähennyskelvottomien kotimaan ostojen raportointi tarkoittaisi optikkoliikkeille, 
Verohallinnon 24.9.2019 julkaiseman optisen alan vähittäiskaupan yrityksille annetun 
ohjauksen laskentatapoihin yhdistettynä, suurta määrää manuaalisesti tehtävää lisätyötä 
sekä merkittävää hallinnollista lisätaakkaa ja -kustannuksia.   
 
 
Kunnioittavasti, 
 
Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry 
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