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Yhdistyneestä kuningaskunnasta verkossa ostettaviin
tuotteisiin sovelletaan nyt samoja maksuja kuin muihin
EU:n ulkopuolisiin vähittäismyyjiin. Epämieluisten yllätysten
välttämiseksi kannattaa perehtyä huolellisesti ehtoihin
ja toimitustietoihin, kun tekee verkko-ostoksia
Yhdistyneestä kuningaskunnasta.
Kaikki EU:n alueelle tuotteita myyvät verkkokauppiaat
ovat velvollisia ilmoittamaan kuluttajille tavaroiden
ja palvelujen kokonaishinnan siten, että hinta käsittää
verot ja mahdolliset muut maksut. Jos hintaa ei
voida laskea etukäteen, kuluttajalle on kerrottava, että
maksettavaksi voi tulla lisäkuluja. Pyydä asianomaiselta
verkkosivustolta arviota siitä, miten paljon lisäkuluja joudut
maksamaan, ja vertaa hintaa muuhun tarjontaan.

Mitä kuluja voit joutua maksamaan?
%

ALV
Kun tavarat toimitetaan EU:n
alueelle sen ulkopuolisesta
maasta, joudut maksamaan
arvonlisäveroa (ALV) samaan
tapaan kuin maksat sitä EU:n
alueella ostamistasi tuotteista.*

Maksat myös valmisteveroa,
jos tilaat tupakka- tai
alkoholituotteita Yhdistyneestä
kuningaskunnasta.

Jos tilattujen tuotteiden
kokonaishinta on enemmän
kuin 150 euroa eikä niitä ole
valmistettu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, joudut
maksamaan tullimaksuja
tuotteiden saavuttua EU:n alueelle.

* Tarkista jäsenvaltiosi viranomaisilta, sovelletaanko maassasi verkkokauppaan kynnysarvoa, jonka alle jäävistä hinnoista ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Heinäkuun
1. päivästä 2021 alkaen kaikki kynnysarvot poistetaan käytöstä koko EU:n alueella, ja arvonlisäveroa maksetaan kaikista verkko-ostoksista EU:n ulkopuolisista maista.
Verotus ja tulliliitto

Miten tilaukseen liittyvät maksut suoritetaan?
Arvonlisävero tuonnin yhteydessä
Jos haluat tehdä verkko-ostoksen Yhdistyneestä kuningaskunnasta, maksat arvonlisäveroa
saman tapaan kuin ennen brexitiä. ALV-maksu suoritetaan joko verkkokaupan myyntitapahtuman
yhteydessä tai yritys voi pyytää postia tai kuriiripalvelua perimään maksun puolestaan, kun tuote
toimitetaan kuluttajalle. Tiedon maksutavasta on ilmettävä selvästi verkkosivustolta.

Tulli ja valmisteverot
Riippuen tilatuista tavaroista voit saada laskun maksettavasta tullista ja/tai valmisteverosta
tulliviranomaisilta, postista tai kuriiripalvelulta. Lasku on maksettava ennen kuin saat tuotteet.
URIIRIPALVELUT VOIVAT VELOITTAA TULLISELVITYKSESTÄ

Tulliselvitysmaksut
Posti ja kuriiripalvelut voivat veloittaa myös tulliselvityksen käsittelymaksun. Posti tai kuriiripalvelu
voi laskuttaa tämän ylimääräisen maksun toimituksen yhteydessä tai se voidaan liittää tuotteesta
maksettavaan lopulliseen hintaan. Tulliselvitys koskee myös tuotteita, joista ei tarvitse maksaa tullia
(esimerkiksi yhteisarvoltaan alle 150 euron tuotteet).

Yritys pyytää kuriiripalvelua
huolehtimaan paketin
mahdollisista tuontimaksuista
EU:hun.

Yritys Yhdistyneessä
kuningaskunnassa pyytää
kuriiripalvelua huolehtimaan
lähetyksen mahdollisista
tuontimaksuista EU:hun.
Tullia ei makseta, koska tuotteet on valmistettu
kokonaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ana saa kuitenkin
Espanjan viranomaisilta tai postista laskun maahantuonnissa
kannettavasta arvonlisäverosta ja valmisteverosta ennen kuin
alkoholijuomat toimitetaan hänelle.

Muista
EU:n alueelle myyvien EU:n ulkopuolisten yritysten
on kerrottava selkeästi kaikista ostokseen liittyvistä veroista ja kuluista ennen kuin asiakas
vahvistaa ostoksen.

Peter maksaa myyjälle 160
euroa.
Koska elektroniikka ei ole
alun perin Yhdistyneestä
kuningaskunnasta, Peterin on
maksettava myös tullimaksu
ennen kuin saa paketin.
Hän saa laskun Irlannin viranomaisilta, postista tai
kuriiripalvelulta tuontitullin ja arvonlisäveron maksamiseksi.
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Irlannissa asuva Peter tilaa Kiinassa valmistettua
elektroniikkaa verkkokauppiaalta Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Elektroniikka on arvoltaan 160 euroa
(ilman arvonlisäveroa), ja kyseinen verkkokauppias
veloittaa summan Peteriltä.
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Espanjassa asuva Ana tilaa
alkoholijuomia 30 eurolla (ilman
arvonlisäveroa) verkkosivustolta
Yhdistyneestä kuningaskunnasta,
missä juomat on valmistettu.
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