EU:n ALVuudistukset
Voimaantulopäivä 1. heinäkuuta 2021

1. heinäkuuta 2021 alkaen EU:n tuotteiden verkkomyyntiä koskevissa ALVsäännöissä on huomattavia muutoksia.
Jos ostat tuotteita EU:n ulkopuolelta, nämä muutokset saattavat
vaikuttaa tuotteiden hintaan.

Mitä minun tulee tietää kuluttajana?
EU:n ALV-uudistus sisältää kaksi tärkeää seikkaa, jotka kuluttajien on huomioitava:

ALV-vapaus enintään 22 euron tuontituotteille peruutetaan
Jos ostit enintään 22 euron arvoisia tuotteita EU:n ulkopuolelta, niihin ei aiemmin lisätty
ALV:ia. EU on päättänyt lakkauttaa tämän vapauden 1. heinäkuuta 2021, jotta EU-yritykset,
joilla ei ole tällaista vapautta EU:n sisäisille toimituksille, eivät jää epäedulliseen asemaan.

Huomaa, että tämä saattaa kasvattaa enintään 22 euron ulkomaan ostojen
tuontikuluja, kuten tullimaksuja ja tuonnin ALV:tä, jos myyjäyritys ei lisää ALV:tä
jälleenmyyntihintaan.

EU kannustaa EU:n ulkopuolisia yrityksiä lisäämään ALV:n
jälleenmyyntihintaan 150 euroon saakka
Kun ostat tuotteita EU:n ulkopuolelta, myyjä voi sisällyttää ALV:n myyntihintaan tai voit
maksaa ALV:n, kun tuotteet toimitetaan sinulle. Kuluttajan näkökulmasta tämä ei muutu.
EU kannustaa verkkokauppayrityksiä lisäämään ALV:n jälleenmyyntihintaan. Käyttöön
otetaan keskitetty alusta (nimeltä Import One-Stop-Shop tai IOSS), joka tekee EU:n
ulkopuolisille yrityksille helpommaksi noudattaa EU:n ALV-lakeja ja edellyttää heitä
perimään ALV:n myyntipisteessä.

Kun ostat tuotteita EU:n ulkopuolelta, muista tarkistaa, sisältyykö ALV
jälleenmyyntihintaan. Jos se ei sisälly, ALV saatetaan veloittaa sinulta, kun
tuotteet toimitetaan.
Jos sinua pyydetään maksamaan lisämaksuja lähetyksen toimituksen aikana, se voi johtua
mm. seuraavista syistä:
• Myyjä ei ole rekisteröitynyt IOSS-alustalla
• Lähetysasiakirjat olivat puutteelliset
• Tuotteiden arvon määritettiin ylittävän 150 euroa
Jos uskot, että sinulta on veloitettu virheellisesti tuonti-ALV:tä tai muita tullimaksuja,
suosittelemme ottamaan yhteyttä myyjään.
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Milloin sinun on maksettava lisämaksuja ostoksistasi EU:n ulkopuolelta?
Kun tuotteita tuodaan EU:hun, niistä saatetaan periä lisämaksuja, kun ne selvitetään tullissa EU:ssa.
Lähettäjä päättää, kuka maksaa nämä tuontimaksut. Lähettäjä voi päättää maksaa nämä tuontimaksut
itse, jolloin hän tavallisesti tietää etukäteen, mitä tuontimaksuja on maksettava, ja sisällyttää nämä
kustannukset lopulliseen hintaan, jonka maksat ostoksesi yhteydessä. Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse
maksaa tuontimaksuja toimituksen yhteydessä.
Lähettäjä voi kuitenkin päättää olla maksamatta tuontimaksuja itse. Tällöin UPS saattaa joutua perimään
nämä tuontimaksut sinulta toimituksen yhteydessä. Muista aina tarkistaa, sisältyvätkö ALV- ja
tuontimaksut ostoksen lopulliseen hintaan.

Mitä tuontimaksuja sinun on maksettava toimituksen yhteydessä?
Jos lähettäjä on päättänyt olla maksamatta tuontimaksuja itse, ne voidaan siirtää sinulle. Jos lähetyksen
arvo on enintään 150 euroa, nämä tuontimaksut koostuvat yleensä seuraavista:

Arvonlisävero (ALV)
Jos ALV:ia ei peritty myyntipisteessä, tulliviranomaiset perivät ALV:n, kun lähetys saapuu EU:n
alueelle. ALV lasketaan prosenttiosuutena kokonaismyyntihinnasta (mukaan lukien toimitus).
Kukin EU:n jäsenvaltio määrittää oman arvonlisäverokantansa. Lähetykseen soveltuva hinta
on lopullisen määränpäämaan hinta. EU:n ALV-kanta on keskimäärin noin 21 prosenttia.
Jos ALV:ia ei peritty myyntipisteessä, UPS maksaa ALV:n etukäteen asianomaisille
tulliviranomaisille, kun lähetys tuodaan EU:hun, ja perii sen sinulta toimituksen yhteydessä.

Maksupalvelupalkkio
Jos UPS joutuu maksamaan tullit, verot ja muut maksut etukäteen lähetyksen maksajan
puolesta, UPS veloittaa maksun, joka perustuu lähetettyjen tavaroiden arvoon ja
ennakkosummaan. Tämä maksu kattaa tulliselvityksen hallinnoinnin viranomaisille sekä
UPS:n korvausvelvollisuuden, jos ilmoitukset ovat virheellisiä.
Jos lähettäjä on päättänyt siirtää tuontimaksut sinulle ja UPS:n on maksettava ALV ja kaikki
muut lähetykseesi liittyvät maksut etukäteen tulliviranomaisille, UPS perii tämän
maksupalvelupalkkion sinulta toimituksen yhteydessä. Arvoltaan enintään 22 €:n tavaroista
otetaan käyttöön arvoltaan alhainen maksupalvelupalkkio.
Huomaa, että yllä mainitut maksut eivät ole tyhjentävä luettelo. Lisämaksuja saatetaan periä lähetyksen
ominaispiirteistä riippuen.

Miten tämä vaikuttaisi kokonaiskustannuksiisi?
Havainnollistaaksemme, miten tämä voisi vaikuttaa lähetyksesi kokonaiskustannuksiin, käytämme
esimerkkinä paitaa, jonka saksalainen kuluttaja on ostanut verkosta isobritannialaiselta jälleenmyyjältä.
Tässä esimerkissä isobritannialainen jälleenmyyjä ei ole perinyt arvonlisäveroa myyntipisteessä. Alla
esitetyt määrät ovat vain suuntaa-antavia, ja ne eroavat tosiasiallisesti aiheutuneista summista.

Tuotteen hinta1

20,00 €

ALV myyntipisteessä (19 %)2

0€

Kassalla laskutetut tuontimaksut

0€

Kokonaissumma, jonka maksat myyjälle kassalla

20,00 €

ALV tuontipaikassa (19 %)2

3,80 €

Maksupalvelupalkkio3

6,00 €

Maksut, jotka maksat toimituksen yhteydessä

9,80 €

1 Sisältää

toimituksen 2ALV-% perustuu EU-maasi hintaan 3Perustuu Saksaan, maksu voi vaihdella maittain

Miten voit maksaa tuontimaksut?
Jos lähetyksestä koituu tuontikustannuksia, UPS tarjoaa sinulle mahdollisuuden
maksaa ne kortilla tai käteisellä paketin ollessa matkalla sinulle (jos jälleenmyyjä on
antanut meille yhteystietosi) tai toimitettaessa. Näiden maksujen maksaminen
verkkojärjestelmässämme ennen toimitusta helpottaa lähetyksen käsittelyä.
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