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Lely Horizon

Hyvä asiakas

Pyydämme sinua ilmoittamaan arvonlisäverotunnisteesi. Kun ilmoitat voimassa 

Dear customer,

We ask you to complete your VAT ID number. If you fill in a valid VAT ID number, there 
will be 0% VAT added on to your invoice. This is called ‘VAT reversed charge’. This 
means that you don’t pay VAT to Lely. When you do your VAT return, you have to both 
declare VAT, and at the same time deduct VAT, according to the domestic tax/VAT 
rules. For more information, please contact your personal financial advisor.

Your country may have specific VAT schemes for farmers, and therefore, you currently 
may not have a VAT identification number. If you do not have a VAT ID number yet, we 
recommend you to check whether you need to apply for a VAT identification number to 
purchase services from Lely International NV and if so, to initiate this application. 

If you don’t fill in a (valid) VAT ID number in the Lely portal, we will apply domestic VAT 
on your invoice. You pay the VAT to Lely, and when you carry out your VAT return, you 
might claim for a refund for VAT, according to the applicable rules. 

olevan ALV-numeron, ALV:n määrä laskussasi on 0 %. Tätä kutsutaan käännetyksi 
arvonlisäverovelvollisuudeksi. Tämä tarkoittaa sitä, ettet maksa arvonlisäveroa Lelylle. Kun teet 
arvonlisäveroilmoituksen, sinun on sekä ilmoitettava ALV että samaan aikaan vähennettävä 
ALV asuinmaasi vero- ja ALV-sääntöjen mukaisesti. Tämän tuloksena ALV-maksusi on nolla. 
Tarvittaessa kysy lisätietoja henkilökohtaiselta talousneuvojaltasi.

Suomessa toimivat arvonlisäverovelvolliset elinkeinonharjoittajat muodostavat ALV-
numeronsa itse maatunnuksesta FI ja numerosarjasta, joka on Y-tunnus (yritys- ja 
yhteisötunnus) ilman kahden viimeisen numeron välissä olevaa väliviivaa. Jos Y-tunnus on 
0765432-1, arvonlisäverotunniste on FI07654321.

Jos asut muualla, kuin Suomessa, asuinmaassasi voi olla voimassa erityinen maatalousalan 
ALV-käytäntö, minkä perusteella sinulla ei ehkä ole tällä hetkellä arvonlisäverotunnistetta. 
Tunnistetta käytetään palvelujen ja tavaroiden ostamisessa EU-maiden välillä.

Jos meillä ei vielä ole ALV-numeroasi, suosittelemme sinua tarkistamaan, että onko maassasi 
tarpeellista hankkia arvonlisäverotunniste palvelujen ostamiseksi Lely International NV:ltä ja 
laittamaan hakemuksen tarvittaessa vireille. 

Jos et ilmoita (voimassa olevaa) ALV-numeroa Lelyn portaalissa, laskuusi merkitään 
asuinmaasi ALV. Maksat silloin ALV:n Lelylle. Kun laadit ALV-ilmoituksen, voit vaatia hyvitystä 
maksamastasi arvonlisäverosta voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. 


