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ARVONLISÄVERON TILAPÄINEN MUUTOS HENKILÖKULJETUKSISSA
1.1.2023 – 30.4.2023
Henkilökuljetusten arvonlisäverokanta muuttuu kymmenestä (10) prosentista nollaan (0) prosenttiin
määräaikaisesti aikavälille 1.1.2023 – 30.4.2023. Käytännössä tämä lakimuutos määrää tarkkarajaisesti
kuljetuksen alkamishetkellä henkilökuljetuksissa käytettävän arvonlisäverokannan.

Semel Oy suorittaa Suomessa kaikkiin M2 taksamittaripalvelun ja ylläpitosopimuksen omaaviin
taksamittareihin taksa-, lisämaksu- ja ALV-tiedostojen päivitykset etäyhteydellä.

Taksamittareissa olevat tiedostot muutetaan veloituksetta määräajaksi noudattamaan alennettua
arvonlisäverokantaa seuraavin ehdoin:

- Taksamittarin datayhteys on aktiivinen
 MC40/MC50 ajoneuvotietokoneen ja/tai iWL-maksupäätteen toiminta mahdollistaa virheettömän

etähallinnan (TM6000 taksamittarit)
 Taksamittarin datayhteys täyttää vaatimusten mukaisuuden ja mahdollistaa virheettömän

etähallinnan (M2 taksamittarit)
- Muutettavat taksa- ja lisämaksutiedostot ovat uusimman rakennemäärittelyn mukaiset

 Tiedostojen sisältö (2017 jälkeen luodut ja taksamittarille lähetetyt voimassa olevan formaatin
mukaiset) on etäluettavissa. Tiedostot, jotka eivät ole etäluettavissa ja muutettavissa, poistuvat
1.1.2023 alkaen automaattisesti.

HUOM: Jos taksamittarijärjestelmä ei ole mahdollistanut tiedostojen latausta etäyhteydellä (ks.yllä kuvatut ehdot),
tulee autoilijan olla yhteydessä joko valtuutettuun Semel asennusliikkeeseen tai Semel Helpdesk palveluun. Näissä
tapauksissa Semel ei vastaa mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

Arvonlisäverokannan muutos toteutetaan siten, että taksamittareissa olevista taksoista ja lisistä poistetaan
arvonlisävero hinnan muuttumatta. Esimerkki:

 Lähtömaksu on 31.12.2022 asti hinnaltaan 10,00 € (sis. ALV:n 10 %)
 Muutoksen jälkeen lähtömaksu on 1.1.2023 alkaen 10,00 € (sis. ALV:n 0 %)

Mikäli taksiyhtiö on ennen 30.11.2022 sopinut Semel Oy:n kanssa poikkeavan mallin alv-muutoksen
toteutustavasta ei yllä mainittu koske kyseistä taksiyhtiötä ja sen autoja.

HUOM: Valtioneuvosto on vahvistanut sairausvakuutuksesta korvattavien matkojen enimmäishinnat(kelataksat)
vuodeksi 2023. Asetuksessa hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joten kelataksat muuttuvat siten että
mittarihinnoista poistetaan alv:n osuus eli veronpoiston hyöty kohdistuu Kelalle.

1.12.2022 jälkeen suoritettavat poikkeavat muutokset taksa- ja lisämaksutiedostoihin laskutetaan tilaajalta
voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Taksojen tilaus- ja muutoslomake löytyy semel.fi/taksiautoilijalle sivulta.

Toimenpiteet taksissa vuoden vaihtuessa:

- Taksamittarille lähetettävät muuttuneen arvonlisäverokannan sisältävät tiedostot aktivoituvat 1.1.2023
klo. 00:01.

 Taksamittarin ajovuoron ollessa aktiivisena yllä kuvattuna ajankohtana, tulee suorittaa ajovuoron
lopetus ja ajovuoron uudelleen aloitus noin 1-minuutin kuluttua ajovuoron lopettamisesta.

 Taksamittarin ollessa ajovuoro lopetettuna yllä kuvattuna ajankohtana, aktivoituvat muuttuneen
arvonlisäverokannan omaavat tiedostot automaattisesti ja ovat käytössä seuraavan ajovuoron
alkaessa.
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Tilapäisen arvonlisäverokannan päättyessä

1.5.2023 alkaen palataan normaaliin henkilökuljetuksissa käytettävään arvonlisäverokantaan (ALV. 10 %).

Semel Oy suorittaa tuolloinkin Suomessa kaikkiin M2 taksamittaripalvelun taksamittareihin taksa-, lisämaksu- ja
ALV-tiedostojen päivitykset etäyhteydellä 15.3.2023 taksamittareissa olevan tiedostorakenteen mukaisesti.

HUOM: TM6000 taksamittarit eivät tule saamaan arvonlisäverokannan 10 % palauttavia tiedostoja, koska
taksamittarin tuotetuki on tuolloin jo päättynyt.

Semel asiakaspalvelu ja tuki

Pyydämme asiakkaitamme huomioimaan suuren muutostyön myötä myös mahdollisen asiakaspalvelumme
hetkittäisen ruuhkautumisen tulevan vuodenvaihteen jälkeisenä aikana.

Tarvittaessa voitte asioida Semel Helpdesk palveluumme joko puhelimitse numeroon 0600 17788 tai
sähköpostitse desk(at)semel.fi.


