
Neste ALV-palautuspalvelu
Puolestasi hoidettu kuukausittainen

sähköpostilaskutus sekä ALV-palautuspalvelu

Aiheuttavatko
arvonlisäveron käsittely
aikaavievää ja ylimääräistä
työtä?

Oletko laskenut, paljonko
hyötyisit saadessasi ALV-
palautukset 14 päivässä?



ALV-palautuslomakkeiden täyttäminen on hankalaa 
ja ikävän pitkäveteistä työtä. Nesteen ALV-
palautuspalvelu säästää aikasi tärkeämpiin tehtäviin.
Kumppanimme Remobisin kanssa, voimme käsitellä
ALV-palautushakemuksesi puolestasi ja saat
palautukset vain 14 päivän kuluessa.

ALV-palautuksiin erikoistuneen asiamiehen hyödyntäminen tekee
neljännesvuosittaisesta hakemusprosessista vaivattoman tehtävän. Sinun
ei tarvitse seurata hakemusprosessia tai huolehtia kieli-, byrokraattisista
tai laillisista kysymyksistä eikä aikatauluista. Ostomaasta riippumatta.

Ja mikä parasta, sinun ei tarvitse odottaa kuukausia tai vuosia
saadaksesi ALV-palautukset tilillesi. Nesteen ja Remobisin Nopea-
palvelutasossa saat kaikki arvonlisäverot takasin jopa 2 viikon kuluessa.

Palvelu on tarkoitettu yrityksille, jotka tankkaavat Nesteen verkostossa
Suomessa sekä Baltiassa. Palvelussa voit valita joko itsepalvelun tai
ulkoistaa koko prosessin meille. Maksat meille komissiopohjaisesti
perustuen ostojesi ALV-määrään.

Nesteen yhteistyökumppani REMOBIS on Euroopan johtava
arvonlisäverojen käsittely yritys. Kanssamme rahasi ovat turvassa ja voit
olla varma prosessin toimivuudesta. Remobiksen asiakaspalvelu palvelee
sinua aina äidinkielelläsi mahdollisisssa kysymyksissä.

Saadaksesi lisätietoja ja tarjouksen, ota yhteyttä paikalliseen
myyntiedustajaasi. Jos sinulla on jo Neste Yrityskortti käytössäsi,
Nesteen Extranetin ALV-palautuspalvelusivustolta löydät lisätietoja
palvelusta.

ALV-palautuspalvelu on saatavilla Neste Express- ja Truck -asemilla
Suomessa sekä kaikilla Nesteen asemilla Baltiassa. Nesteen asemat
Venäjällä eivät kuulu palveluun. Osoitteesta neste.fi saat lisätietoja
asemaverkostostamme sekä löydät lähimmät asemasi.

ALV-palautukset
helposti hoidettuna



Kolme palvelulupaustamme

1. Palautukset 14 päivän kuluessa.

Nope-palvelutasossamme saat palautukset vain 2 viikon
kuluessa laskutuksesta. Seuraamme kuukausittaista prosessia
puolestasi.

2. Luotettava kumppani ja selkeä palveluhinnoittelu.

Laillistettu ja kokenut käsittelyprosessi kattaa kaikki Euroopan maat,
joissa arvonlisävero on käytössä. Kustannukset määräytyvät
komissioperusteisesti ostojesi arvonlisäveroon. Ei ylimääräisiä
piilokuluja.

3. Ei enää taistelua eräpäivien kanssa.

Lähetämme automaattisesti laskut sähköpostiisi ja huolehdimme
hakemuksista veroviranomaisten kanssa maakohtaisten vaatimusten
mukaisesti (sisältyy Standari- ja Nopea-palvelutasoon).



ALV-palautukset pähkinänkuoressa

• Nesteellä saat ALV-palautukset polttoainekuluistasi. Palvelu on saatavissa Neste
Express- ja Truck asemilla Suomessa sekä kaikilla Nesteen asemilla Baltiassa.

• Voit käyttää Nesteen ALV-palautuspalvelua myös muilla asemilla. Palvelu toimiii
yhteensä 28 eri maassa, kuten Belgiassa, Tsëkeissä, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa,
Hollannissa, Puolassa, Espanjassa, Ruotsissa sekä Iso-Britanniassa.

• Tankatessasi ulkopuolisella asemalla, sinun tulee liittää alkuperäinen kuitti
hakemukselle tai toimittaa se Remobisille mikäli käytössäsi on Standardi- tai Nopea-
palvelutaso.

• Nesteen asiakkaana saat laskut kuukausittain sähköpostiisi.

• Neljännesvuosittainen hakemusmääräaika on seuraavan vuosineljänneksen
viimeisen kuun 15.päivä, mikäli täytät hakemuksen itse.

• Minimisumma neljännesvuosittaiselle hakemukselle on 400 euroa maata kohden.

Valitse sopiva palvelupaketti

Itsepalvelu Standardi 	 	                   Nopea

Yrityksille, jotka haluavat
ulkoistaa ALV-
palautusprosessin kokonaan.

Yrityksille, jotka haluavat
ulkoistaa palautusprosessin
kokonaan ja saada
palautukset nopeasti.

Yrityksille, jotka haluavat
täyttää ALV-hakemukset 
itse.



Standardi
	 Nopea

Kuinka ALV-palautuspalvelu toimii?

Itse-
palvelu

Sopimus

Sopimus palvelusta Remobisin kanssa

Mikäli haluat meidän hoitavan hakemusprosessin,
täytä REMOBIS-palvelusopimus valtuuttaaksesi
REMOBIS käsittelemään ALV-hakemukset puolestasi.

Allekirjoita valtakirjadokumentit koskien niitä maita,
joista haet palautuksia.

Laskutus

Tee ostoksesi Neste -asemilla.1)

Kuukausittainen sähköpostilasku ostoksia seuraavan
kuun 1.päivänä.

Lähetä lasku veroviranomaisen nettisivuille jokaista 
maata kohden, joista haet palautuksia.

REMOBIS huolehtii prosessista puolestasi.2)

Erillinen palvelumaksu jokaista hakemusta kohti.

Voit seurata prosessia REMOBIS extranetissä.

Palautus

Palautukset verokäsittelyn ja hyvkäsynnän jälkeen
(4kk - 2 vuotta).

Palautukset 2 viikon kuluessa. 3)

1) Huomioithan, että ALV-palautuspalvelu kattaa ainoastaan Neste-asemaverkoston.
Katso osoitteesta neste.fi päivitetty listaus asemaverkostostamme.

2) 400 euron minimisumma on vaadittu neljännesvuosittaiseen arkistointiin. Mikäli summa
ei ylitä tätä, raportointi siirtyy seuraavalle vuosineljännekselle.

3) Palautukset maksetaan ostoksia seuraavan kuun 15.päivä.

Palautuksen hakeminen



ESIMERKKI:
Paljonko Neste ALV-
palautuspalvelu voi 
luoda lisäarvoa?
Mitä enemmän haettavia ALV-palautuksia yritykselläsi on, sitä 
enemmän hyötyä palvelu luonnollisesti tarjoaa. Säästöt 
koostuvat alhaisemmista palvelu- ja pääomakustannuksista 
sekä ajallisesta säästöstä.

Nopea-

palvelutaso tarjoaa 

selkeästi

suurimmat säästot!
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Pienet tai 
keskikokoiset 
palautukset

Standardi vs.
arkistointi itse

Pienet tai keskikokoiset 
palautukset 

Nopea vs. kilpaileva 
hyvityspalvelu

Suuret 
hyvitykset 
Nopea vs.
kilpaileva 

hyvityspalvelu

Palvelukustannukset verrattuna omaan tai kilpailijan prosessiin

Pääoman kustannussäästöt

Säästetyt työvoimakustannukset ALV-hakemuksissa



Haluatko selvittää paljonko hyötyisit 
palvelustamme?

Selvitä Neste Extranetissä palvelun tuomat säästöt yrityksellesi.

ALV-palautusprosessin vuosikustannukset

€ 20 000

€ 18 000

€ 16 000

€ 14 000

€ 12 000

€ 10 000

€ 8 000

€ 6 000

€ 4 000

€ 2 000

€ 0
Oma prosessi Kilpailijan

palvelu
Neste +

REMOBIS
Standardi

Neste +
REMOBIS

Nopea

Myyntitedustajamme 
auttavat sinua 

laskemaan
hyötylaskurin avulla,
paljonko Neste ALV-

palautuspalvelu
hyödyttää sinua

vuosittain.



www.neste.fi
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