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Tavaran osto toisesta EU-maasta 

Kirjanpitotilit 

EU tavaraostojen kirjauksia varten kirjanpidossa on oltava tilit  

• Yhteisöhankinnat 24% 

• Ostojen alv-saaminen EU tavaraostot 

• Käänteinen alv-velka EU tavaraostot 

Tarvittaessa tilit perustetaan toiminnossa Talous > Kirjanpito > Rekisterit > Tilit. 

Tilikartan tilit esim. 

Tilit Tilimuoto Alv-laji 

2921 Käänteinen alv-velka EU tavaraostot Velka 900+1 Myynnin alv-velka 

2926 Ostojen alv-saaminen EU tavaraostot Velka 905+1 Ostojen alv-saaminen 

4300 Yhteisöhankinnat 24% Kulu 305+1 Vähennyskelpoiset tavaraostot 
yhteisöhankinta 24% 

 

Perustiliöinnin asetukset 

Ostolaskun tiliöintiä ohjataan yleensä kirjanpidon perustiliöinneillä. Perustiliöinnillä voidaan 
kuitenkin antaa vain joko tavara- tai palveluoston tiliöinnit, mutta ei molempia. Jos 
yrityksessä on vain tavara- tai palveluostoja toisesta EU-maasta, ostolaskujen tiliöinti hoituu 
perustiliöinnillä.  

Yhteisöhankinnan tiliöinnit asetetaan toiminnossa Talous > Asetukset > Kirjanpito > 
Perustilit. ALV EU ostot -osiossa annetaan yhteisöhankinnan tilit kohtiin Myynnin Alv-velka 
1, Oston alv-saaminen ja Ostot (EU). 

 

Huom! Jos yhteisöhankintojen tiliöintiin ostolaskulla käytetään automaattikirjaussääntöä, ei 
tässä kohden saa olla tilejä määriteltynä vaan kentät jätetään tyhjäksi. 
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Automaattikirjaussäännöt 

Ostolaskun tiliöintiä ohjataan yleensä kirjanpidon perustiliöinneillä. Perustiliöinnillä voidaan 
kuitenkin antaa vain joko tavara- tai palveluoston tiliöinnit, mutta ei molempia. Jos 
yrityksessä on sekä tavara- että palveluostoja toisesta EU-maasta, on ostolaskujen tiliöinti 
hoidettava automaattikirjaussäännön avulla. 

Automaattikirjaussääntöä tarvitaan em. tapauksen lisäksi myös, jos sitä halutaan hyödyntää 
kirjanpidossa tositteen tallennuksessa.  

Automaattikirjaussääntö perustetaan toiminnossa Talous > Asetukset > Kirjanpito > 
Autom.kirjaussäännöt. 

Automaattikirjaukselle annetaan nimi, aloituspäivä ja valitaan missä kirjausta käytetään.  

• Ostolasku valitaan vain siinä tapauksessa, että yhteisöhankinnan tiliöinnissä ei voida 
käyttää perustiliöintiä. 

• Tositteen kirjaus valitaan, jos automaattikirjauksen halutaan toimivan kirjanpidossa 
tositteen tallennuksessa. 

Laskentatapa on prosentti. 

 

Ehdot-kohdassa määritellään kirjanpitotili joka laukaisee automaattikirjauksen, eli tässä 
tapauksessa yhteisöhankintatili. Säilytä rivi valitaan, jotta alkuperäinen kirjaus 
yhteisöhankintatilille säilyy. 
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Tiliöintirivit-osioon lisätään automaattiset tiliöintirivit ja määritellään mille puolelle kirjaus 
tehdään ja minkä suuruisena kirjaus tehdään (prosenttia alkuperäisestä kirjauksesta).  

• Sama merkki = samalle puolelle kuin alkuperäinen kirjaus 

• Päinvastainen merkki = eri puolelle kuin alkuperäinen kirjaus 

 

Toimittajan asetukset 

Toimittajan tiedoissa (Talous > Ostoreskontra > Rekisterit > Toimittajat) Asetukset-osiossa 
voidaan toimittajalle valita verollisuudeksi Tuonti EU. Tällöin toimittajan laskuille tulee tämä 
verollisuus automaattisesti.  

 

Jos yhteisöhankintalaskujen tiliöinnissä käytetään perustiliöintiä, ei toimittajan 
tiliöintiasetuksiin tarvitse tehdä muutoksia. Jos tiliöinti tapahtuu automaattikirjaussääntöä 
käyttäen, on toimittajan Asetukset/Tiliöinti -osioon määriteltävä hankintatiliksi ko. säännön 
mukainen kirjanpitotili. 
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Arvonlisäverolaskelma 

Yhteisöhankinnasta eli tavaran ostosta toistesta EU-maasta on yleensä maksettava 
arvonlisävero. Ostosta voi kuitenkin yleensä vähentää siitä maksetun veron. 

Yhteisöhankinnat ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksen kohdissa: 

- Tavaraostot muista EU-maista 
- Vero tavaraostoista muista EU-maista 
- Verokauden vähennettävä vero 

 

 


