Ohjesivu

UUDEN KULJETUSVÄLINEEN OSTOTIEDOT

Ostajan nimi

Puhelinnumero

Osoite

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Kotikunta edellisen vuoden lopussa

Kuljetusvälineen laji

Kuljetusvälineen vastaanottopäivä

/

Kuljetusvälineen käyttöönottopäivä

20

Kuljetusvälineen merkki ja malli

/

Ajettu/Purjehdittu/Lennetty

20

km tai h

Valmistenumero tai vastaava

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Myyjän nimi

Myyjän osoite

Kauppahinta euro

Maksettava vero euro

Päiväys

Allekirjoitus

Veronlisäys euro

Yhteensä euro
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Tilisiirrolla on aina ilmoitettava seuraavat tiedot:
10 Veron tunnus (14)
21 Ostajan henkilö- tai Y-tunnus
40 Kuljetusvälineen vastaanottopäivä muodossa ppkkvv
Maksettaessa on aina annettava viestitiedot. Viestikenttään merkitään ensin lomakkeelle painetun tiedon tunnus
(esim. 10), sen jälkeen yhtäläisyysmerkki (=) ja ilmoitettava tieto (14) sekä lopuksi tiedon loppumerkiksi kauttaviiva (/).
Esimerkki:
Ostajan henkilötunnus on 120956-1234 ja kuljetusvälineen vastaanottopäivä 7.1.2013
Viesti tallennetaan seuraavasti: 10=14/21=120956-1234/40=070113/
Viitenumerokenttään ei tallenneta mitään tietoa.
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ARVONLISÄVERO
Uusi kuljetusväline
Viesti
Veron tunnus

1 0 = 1 4

Maksaja

/

Ostajan henkilötunnus tai Y-tunnus

TILISIIRTO

2 1 =

/

Kuljetusvälineen vastaanottopäivä ppkkvv

4 0 =
Allekirjoitus

/

Viitenro
Euro
Eräpäivä

Tililtä nro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron
perusteella.

Tulosta kolmena kappaleena, joista
yhden lähetät verotoimistoon, yhden
rekisteriviranomaiselle ja yksi jää itselle.
Tulosta lomake

Tyhjennä lomake

Tällä tilisiirtolomakkeella maksetaan arvonlisävero toisesta EU-maasta hankitusta uudesta kuljetusvälineestä silloin,
kun ostaja ei ole muusta toiminnasta arvonlisäverovelvollinen.
Kuljetusvälineillä tarkoitetaan henkilö- tai tavarakuljetukseen tarkoitettuja:
1) moottorikäyttöisiä maakuljetusvälineitä, joiden moottorin iskutilavuus on yli 48 cm³ tai teho yli 7,2kw
2) yli 7,5 metriä pitkiä vesialuksia
3) ilma-aluksia, joiden suurin sallittu lähtömassa on yli 1 550 kg.
Kuljetusväline on uusi, jos jompi kumpi seuraavista ehdoista täyttyy:
1) moottorikäyttöinen maakuljetusväline on myyty enintään kuusi ja muu kuljetusväline enintään kolme kuukautta sen jälkeen,
kun se ensimmäisen kerran otettiin käyttöön
2) moottorikäyttöisellä maakuljetusvälineellä on ajettu enintään 6 000 kilometriä, vesialuksella ajettu tai purjehdittu enintään
100 tuntia tai ilma-aluksella lennetty enintään 40 tuntia.
Jos uudesta kuljetusvälineestä on suoritettava myös autoveroa, arvonlisäveroa ei suoriteta tällä lomakkeella. Piiritullikamari
huolehtii tällöin sekä autoveron että arvonlisäveron perimisestä.
Veron määrä
Suoritettava arvonlisävero on 24 % (31.12.2012 asti 23 %) uuden kuljetusvälineen euromääräisestä hankintahinnasta. Hankintahinta ilmoitetaan euroina ja sentteinä. Hankintahintaan luetaan kaikki hinnanlisät, jotka myyjä on perinyt ostajalta, esim. tavaran
toimittamisesta aiheutuneet kustannukset.
Ulkomaan valuutassa ilmaistut rahamäärät muunnetaan euroiksi käyttämällä hankinta-ajankohtaa seuraavan kalenterikuukauden
15. päivänä julkaistua viimeisintä liikepankin myyntikurssia. Jos kuljetusvälineestä on annettu lasku ennen hankintaa seuraavan
kalenterikuukauden 15. päivää, muuntamisessa käytetään laskutuspäivän viimeisintä liikepankin julkaisemaa myyntikurssia.
Arvonlisäveron suorittaminen
Jos ostaja on saanut uudesta kuljetusvälineestä laskun kuljetusvälineen toimituskuukautena, vero tulee suorittaa viimeistään
toimituskuukautta seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä.
Jos ostaja ei ole saanut uudesta kuljetusvälineestä laskua toimituskuukautena, vero tulee suorittaa viimeistään toimituskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden 15. päivänä.
Jos uusi kuljetusväline tulee merkitä rekisteriin ennen näitä ajankohtia, vero tulee kuitenkin suorittaa viimeistään rekisteriin
merkitsemispäivänä.
Jos maksupäivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, veron saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Jos vero maksetaan myöhästyneenä, ostajan on oma-aloitteisesti maksettava veronlisäystä. Vuonna 2012 veronlisäyksen korkoprosentti on 8,5 % ja vuonna 2013 se on 8 %. Veronlisäys lasketaan veron määräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään,
molemmat päivät mukaan lukien. Korkopäiviä laskettaessa jokaisessa kuukaudessa katsotaan olevan 30 päivää ja vuodessa
360 päivää. Veronlisäys on kuitenkin aina vähintään 3 euroa.
Lomakkeen yläosa lähetetään Pääkaupunkiseudun verotoimistoon. Lomakkeen yläosa on veroilmoitus, jonka antamisen laiminlyönnistä tai antamisesta myöhästyneenä voidaan määrätä veronkorotusta. Veronkorotusta voidaan määrätä
myös virheellisen ilmoituksen johdosta.
Veroilmoitus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona se on jätetty postin kuljetettavaksi.
Jos ostaja on saanut uudesta kuljetusvälineestä laskun toimituskuukautena, veroilmoitus tulee antaa viimeistään toimituskuukautta seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä. Jos ostaja ei ole saanut uudesta kuljetusvälineestä laskua toimituskuukautena,
veroilmoitus tulee antaa viimeistään toimituskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden 15. päivänä.
Lomakkeen yläosasta tulee antaa kopio rekisteriviranomaiselle, jos on kyse kuljetusvälineestä, joka on rekisteröitävä.

Pääkaupunkiseudun verotoimiston yhteystiedot:
Pääkaupunkiseudun verotoimisto
puh. 09 731 120
Rajatorpantie 8 A, PL 400
00052 VERO

Lomakkeen alkuun
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