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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Postipankki Oy:stä 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan Postipankki Oy:stä 
annetusta laista poistettavaksi säännös, jonka 
mukaan valtiovarainministeriön ja Postipankki 
qy:n sopimus valtion kotimaisen maksuliik
keen hoidosta pankille maksettavasta korvauk
sesta on tehtävä siten, että tämän maksuliik
keen hoidosta aiheutuvat kustannukset tulevat 
omakustannushinnan mukaisesti pankille kor
vatuiksi. 

Lakiin ehdotetaan lisäksi otettavaksi tarken
tava säännös siitä, että Postipankki Oy:hyn sen 
perustamisen yhteydessä apporttina luovutettu
jen käyttö- ja sijoitusomaisuuskiinteistöjen ja 
-osakkeiden hankintamenoksi verotuksessa 
katsotaan tällaisen omaisuuden apporttiarvo. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetta
vat muutokset 

1.1. Valtion maksuliikkeen hoidosta suoritet
tava korvaus 

Valtion maksuliikkeen hoidosta Postipankki 
Oy:lle suoritettavasta korvauksesta ja sen pe
rusteista säädetään Postipankki Oy:stä anne
tun lain (972/87) 8 § :n 2 momentissa. Siltä 
osin kuin valtion kotimaisen maksuliikkeen 
hoitamisesta Postipankki Oy:lle aiheutuvia 
kustannuksia ei saada katetuksi tilillepano- ja 
tililtäottomaksuilla ja erikseen perittävillä 
muilla maksuilla, Postipankki Oy saa korvaus
ta valtion postisiirtotileillä oleville varoille ker
tyvästä korkotuotosta sen mukaan kuin siitä 
valtiovarainministeriön ja Postipankki Oy:n 
välillä tarkemmin sovitaan. Sopimus on voi
massa olevan lain mukaan tehtävä siten, että 
edellä tarkoitetut kustannukset tulevat oma
kustannushinnan mukaisesti pankille korva
tuiksi. 
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Postipankki Oy:n omaa pääomaa on tarkoi
tus kartuttaa myös yleisölle suunnattavilla osa
keanneilla. Tällaisen osakeannin toteuttaminen 
edellyttää, että laissa ei ole nimenomaista sään
nöstä valtiolle pankin osakkeenomistajana tar
jottavan palvelun hinnoittelusta. Tämän vuok
si on tarpeen muuttaa mainittua 8 §:n 2 mo
mentin säännöstä siten, että maininta omakus
tannushinnasta valtion maksuliikkeen korvaus
perusteena poistetaan. 

Valtion maksuliikkeen hoidosta suoritetta
van korvauksen määrästä sovittaisiin lain edel
lyttämällä tavalla edelleen valtiovarainministe
riön ja Postipankki Oy:n välisissä neuvotteluis
sa. 

1.2. Apporttina luovutetun käyttö- ja sijoi
tusomaisuuden hankintameno verotuk
sessa 

Osakeyhtiömuotoinen Postipankki Oy aloitti 
toimintansa 1 päivänä tammikuuta 1988, jol-
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loin valtion laitoksena toiminut Postipankki 
lakkautettiin ja sen toiminta siirrettiin perus
tetulle Postipankki Oy:lle. Yhtiön perustamis
kirjan mukaisesti valtio merkitsi yhteensä 500 
miljoonan markan osakepääoman apporttina 
luovuttamaansa Postipankki-liikettä vastaan. 
Postipankki Oy:hyn sovellettavan liikepankki
lain (540/69) vakavaraisuusvaatimuksen täyttä
miseksi merkittiin käyttö- ja sijoitusomaisuu
teen kuuluvat kiinteistöt ja kiinteistöyhtiöiden 
osakkeet Postipankki Oy:n varoiksi apporttiar
voistaan, jotka valtiovarainministeriö vahvisti. 

Postipankki Oy:stä annetun lain 17 §:n mu
kaan Postipankki Oy:lle siirtyvien varojen, 
velkojen ja varausten arvot määräytyvät Posti
pankin viimeisen toimintavuoden tilinpäätök
sen kirjanpitoarvojen mukaisesti lukuun otta
matta käyttö- ja sijoitusomaisuuskiinteistöjä ja 
-osakkeita, jotka merkitään Postipankki Oy:n 
varoiksi apporttiarvostaan. Lain 19 §:n 2 mo
mentissa säädetään, että tulo- ja varallisuusve
rotuksessa ja liikevaihtoverotuksessa Posti
pankki Oy:n katsotaan sellaisenaan jatkavan 
vuoden 1969 postipankkilaissa tarkoitetun Pos
tipankin harjoittamaa liiketoimintaa. 

Postipankki Oy:stä annettua lakia koskevan 
hallituksen esityksen (ha11.es. 71/1987 vp.) 
perustelujen mukaan yhteisömuodon muutos 
oli tarkoitettu toteutettavaksi siten, ettei siitä 
aiheudu varausten purkautumisesta johtuvia 
tai muita veroseuraamuksia. Tarkoituksena 
oli, että laitosmuotoisen Postipankin lakkaut
tamisesta ja Postipankki Oy:n perustamisesta 
ei aiheudu varausten purkautumista eikä pois
tojen palautumista Postipankissa ja että Posti
pankki Oy:n verotuksessa hyväksytään apport
tina luovutetun omaisuuden hankintamenoksi 
apporttiarvot. Verotusta koskevan säännöksen 
sanamuoto johti kuitenkin sellaiseen tulkin
taan, että Postipankki Oy:n verotuksessa ei ole 
hyväksytty käyttö- ja sijoitusomaisuuden ap
porttiarvoja vähennyskelpoiseksi hankintame
noksi siltä osin kuin ne ylittävät tämän omai
suuden poistamatta olleen hankintamenon lai
tosmuotoisen Postipankin viimeisessä verotuk
sessa. 

Postipankki Oy:n perustamista koskevan ve
rosäännöksen tarkentamiseksi ehdotetaan lain 
19 §:ään lisättäväksi säännös siitä, että Posti
pankki Oy:lle apporttina luovutettujen käyttö
ja sijoitusomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen 
ja osakkeiden apporttiarvot katsotaan näiden 
kiinteistöjen ja osakkeiden hankintamenoksi 
Postipankki Oy:n verotuksessa. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

Veron tuoton kannalta ehdotetuilla säännök
sillä on vain vähäisiä vaikutuksia. Jos Posti
pankki Oy:n verotuksessa jatkossakin jätettäi
siin hyväksymätiä apporttina siirretystä käyttö
ja sijoitusomaisuudesta tehdyt poistot apportti
arvon ja aikaisemman kirjanpitoarvon erotuk
sen osalta, tuloutuksen verovaikutus olisi aluk
si 13 milj. markkaa vuodessa ja myöhempinä 
vuosina sitä vähäisempi. 

Ehdotuksella ei oteta kantaa valtion maksu
liikkeen hoidosta maksettavan korvauksen 
määrään, vaan se määräytyy valtiovarainminis
teriön ja Postipankki Oy:n välillä tehtävän 
sopimuksen mukaisesti. 

3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Lain 
19 §:n 3 momentin säännöstä käyttö- ja sijoi
tusomaisuuden apporttiarvojen katsomisesta 
hankintamenoksi verotuksessa sovellettaisiin jo 
vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa. 
Vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa 
edellä mainitun omaisuuden hankintamenon 
poistamaHa olevaksi osaksi katsottaisiin omai
suuden apporttiarvo vähennettynä vuoden 
1988 tilinpäätöksessä tehdyillä poistoilla. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
Postipankki Oy:stä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Postipankki Oy:stä 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (972/87) 8 §:n 2 

momentti ja 
lisätään 19 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

8 § 

Siltä osin kuin valtion kotimaisen maksuliik
keen hoidosta Postipankki Oy:lle aiheutuvia 
kustannuksia ei saada katetuksi tilillepano- ja 
tililtäottomaksuilla ja erikseen perittävillä 
muilla maksuilla, saa Postipankki Oy korvauk
sen valtion postisiirtotileillä oleville varoille 
kertyvästä korkotuotosta sen mukaisesti kuin 
valtiovarainministeriö ja Postipankki Oy siitä 
tarkemmin sopivat. 

19 § 

Edellä 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla apportti-

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990 

na luovutettujen käyttö- ja sijoitusomaisuus
kiinteistöjen ja -osakkeiden apporttiarvot kat
sotaan näiden kiinteistöjen ja osakkeiden han
kintamenoiksi Postipankki Oy:n verotuksessa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . Lain 19 §:n 3 momenttia sovelle
taan ensimmäisen kerran vuodelta 1989 toimi
tettavassa verotuksessa. Vuodelta 1989 toimi
tettavassa verotuksessa apporttina luovutettu
jen käyttö- ja sijoitusomaisuuskiinteistöjen ja 
-osakkeiden hankintamenon poistamatta ole
vaksi osaksi katsotaan niiden apporttiarvo vä
hennettynä Postipankki Oy:n vuoden 1988 ti
linpäätöksessä tehdyillä poistoilla. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 
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Liite 

Laki 
Postipankki Oy:stä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
• muutetaan Postipankki Oy:stä 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (972/87) 8 §:n 2 
momentti ja 

lisätään 19 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

8 § 

Siltä osin kuin valtion kotimaisen maksuliik
keen hoidosta Postipankki Oy:lle aiheutuvia 
kustannuksia ei saada katetuksi tilillepano- ja 
tililtäottomaksuilla ja erikseen perittävillä 
muilla maksuilla, saa Postipankki Oy korvauk
sen valtion postisiirtotileillä oleville varoille 
kertyvästä korkotuotosta sen mukaisesti kuin 
valtiovarainministeriö ja Postipankki Oy siitä 
tarkemmin sopivat. Sopimus on tehtävä siten, 
että edellä tarkoitetut kustannukset tulevat 
omakustannushinnan mukaisesti pankille kor
vatuiksi. 

Ehdotus 

8 § 

Siltä osin kuin valtion kotimaisen maksuliik
keen hoidosta Postipankki Oy:lle aiheutuvia 
kustannuksia ei saada katetuksi tilillepano- ja 
tililtäottomaksuilla ja erikseen perittävillä 
muilla maksuilla, saa Postipankki Oy korvauk
sen valtion postisiirtotileillä oleville varoille 
kertyvästä korkotuotosta sen mukaisesti kuin 
valtiovarainministeriö ja Postipankki Oy siitä 
tarkemmin sopivat. 

19 § 

Edellä 17 § :ssä tarkoitetulla tavalla apportti
na luovutettujen käyttö- ja sijoitusomaisuus
kiinteistöjen ja -osakkeiden apporttiarvot kat
sotaan näiden kiinteistöjen ja osakkeiden han
kintamenoiksi Postipankki Oy:n verotuksessa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . Lain 19 §:n 3 momenttia sovelle
taan ensimmäisen kerran vuodelta 1989 toimi
teltavassa verotuksessa. Vuodelta 1989 toimi
teltavassa verotuksessa apporttina luovutettu
jen käyttö- ja sijoitusomaisuuskiinteistöjen ja 
-osakkeiden hankintamenon poistamatta ole
vaksi osaksi katsotaan niiden apporttiarvo vä
hennettynä Postipankki Oy:n vuoden 1988 ti
linpäätöksessä tehdyillä poistoilla. 


