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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisävero-
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia 
muutettavaksi unionin oikeuden mukaiseksi 
siten, että postitoiminta vapautetaan osittain 
verosta. Verovapaus koskisi postilainsäädän-
nössä tarkoitettua postipalveluiden yleispal-
velun tarjoajan harjoittamaa yleispalvelua. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sa-
manaikaisesti kuin uudistettavana olevan 
postilainsäädännön yleispalvelun tarjoajaa ja 
yleispalvelua koskevat muutokset. Postilain-
säädäntöä koskevat muutokset on ehdotettu 
tuleviksi voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
2011. 

————— 
 

YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Postitoiminnan arvonlisäverokohtelussa on 
ollut eroja Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
välillä. Suomessa ja Ruotsissa postitoiminta 
on ollut kokonaan verollista muiden jäsen-
valtioiden soveltaessa eri tavoin määriteltyä 
verovapautusta. Erot ovat aiheutuneet siitä, 
että Euroopan unionissa harjoitettu postitoi-
minta on avattu asteittain kilpailulle ja arvon-
lisäverotusta koskeva 1970-luvulla käyttöön 
otettu sääntely on uudessa tilanteessa osoit-
tautunut tulkinnalliseksi. Vuonna 2009 Eu-
roopan unionin tuomioistuin tarkensi edelly-
tyksiä, joilla postitoiminta vapautetaan ar-
vonlisäverosta unionissa. 
 
2  Nykyti la  

2.1 Suomen lainsäädäntö 

Postitoiminta on nykyisin verollista arvon-
lisäverolain (1501/1993) yleisten säännösten 
mukaan. Arvonlisäverolain mukaan arvon-
lisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan 
muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun 
myynnistä. Arvonlisäverolakiin ei sisälly 
postitoiminnan määritelmää, vaan kirjelähe-
tysten ja postipakettien eli postilähetysten 
toimittamista pidetään tavaran kuljetuspalve-
luna. Tavaran kuljetuspalveluun sovelletaan 
yleistä verokantaa.  

Kaikkiin postilähetysten toimittamista har-
joittaviin toimijoihin sovelletaan samoja 

säännöksiä. Merkitystä ei ole muun muassa 
sillä, kuuluko toiminta postilainsäädännön 
soveltamisalaan.  

Ahvenanmaan maakunnassa harjoitetun 
postitoiminnan verokohtelu määräytyy ar-
vonlisäverolain yleisten säännösten perus-
teella. Suomen liittymisestä Euroopan unio-
niin tehdyn sopimuksen (SopS 103/94) liit-
teenä olevan pöytäkirjan N:o 2 (Ahvenan-
maan pöytäkirja) mukaan Ahvenanmaa ei 
kuulu yhteisön arvonlisäveroalueeseen. 
Unionin arvonlisäverolainsäädäntö ei siten 
sido Ahvenanmaan maakuntaa. Ahvenan-
maan maakunnassa harjoitettu postitoiminta 
on kuitenkin neutraalisuussyistä säädetty sa-
massa laajuudessa verolliseksi toiminnaksi 
kuin muualla Suomessa.  

Kansainvälisessä postiliikenteessä postilä-
hetysten toimittamisen verotuspaikka mää-
räytyy tavaran kuljetuspalvelua koskevien 
säännösten mukaan. Palvelujen verotuspaik-
kaa koskevat säännökset uudistettiin vuoden 
2010 alusta voimaan tulleella lain muutoksel-
la. Postilähetyksiä koskeva kuljetuspalvelu 
ostetaan yleensä siinä valtiossa, josta kuljetus 
alkaa tai johon ostajana oleva elinkeinonhar-
joittaja on sijoittautunut. Suomesta toiseen 
jäsenvaltioon toimitettavia postilähetyksiä 
koskevan kuljetuspalvelun verotuspaikka on 
siten yleensä Suomessa joko tavaran yhteisö-
kuljetusta koskevan säännön tai palvelun 
myynnin pääsäännön perusteella. Näistä pal-
veluista vero on suoritettava kokonaisuudes-
saan Suomeen. Suomesta yhteisön ulkopuo-
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lelle toimitettavia postilähetyksiä koskevan 
kuljetuspalvelun verotuspaikka on myös 
Suomessa joko sen perusteella, että se suori-
tetaan täällä, tai palvelun myynnin pääsään-
nön perusteella, jos ostaja on sijoittautunut 
Suomeen. Muulle kuin elinkeinonharjoittajal-
le myydyn kuljetuspalvelun verotuspaikka on 
yhteisön ulkopuolella siltä osin kuin sitä ei 
suoriteta Suomessa. Yhteisön ulkopuolelle 
suuntautuvassa postiliikenteessä kuljetuspal-
velun myynti on yhteisön ulkopuolelle kulje-
tettavaa tavaraa koskevana palveluna vero-
tonta, ja myyjällä on oikeus saada palautuk-
sena hankintoihin sisältyvä vero. Toisesta jä-
senvaltiosta tai yhteisön ulkopuolelta Suo-
meen toimitettavia postilähetyksiä koskevista 
kuljetuspalveluista ei yleensä ole suoritettava 
Suomeen veroa. 

Koska Ahvenanmaan maakunta ei kuulu 
yhteisön arvonlisäveroalueeseen, Ahvenan-
maan ja muun Suomen sekä Ahvenanmaan ja 
muiden EU:n jäsenvaltioiden väliseen posti-
liikenteeseen sovelletaan samoja sääntöjä 
kuin Suomen ja EU:hun kuulumattomien val-
tioiden väliseen postiliikenteeseen.  

Vaikka osa Suomesta ulkomaille suuntau-
tuvasta postiliikenteestä on verotonta, posti-
merkit myydään käytännössä aina arvon-
lisäveron sisältävällä hinnalla. Postimerkistä 
maksettua hintaa pidetään tavaran kuljetus-
palvelun ennakkomaksuna. Käytännössä yh-
teisön ulkopuolelle kuljetettavien postilähe-
tysten verottomuus on toteutettu siten, että 
postiyritys pienentää tilitettävää veroa verot-
tomia kuljetuspalveluita vastaavalla määrällä 
saatuaan niitä koskevan tiedon ulkomaanpos-
tin lajittelupisteistä. Lain 114 §:n 1 momen-
tin 4 kohdan mukaan ostajalla ei ole oikeutta 
vähentää postimerkin tai muun siihen verrat-
tavan oikeuden hankintahintaan sisältyvää 
veroa, jos kuljetuspalvelun myynnistä ei ole 
suoritettava veroa sillä perusteella, että se ta-
pahtuu ulkomailla.  

Arvonlisäverolain 71 §:n 8 kohdan perus-
teella verotonta on kansainvälistä postilii-
kennettä koskevan kuljetuspalvelun ja siihen 
liittyvän palvelun, esimerkiksi lastaus- ja 
purkupalvelun myynti ulkomailla postilii-
kennettä harjoittavalle yritykselle ja yhteisöl-
le. Verottomuuteen liittyy myyjän oikeus 
saada palautuksena hankintoihin sisältyvä ar-
vonlisävero. Ulkomailta Suomeen saapuvat 

postilähetykset toimitetaan edelleen posti-
toimintaa koskevien kansainvälisten sopi-
musten ja unionin oikeuden mukaisesti vas-
taanottajille Suomessa. Suomalainen pos-
tiyritys veloittaa Suomessa tapahtuvasta edel-
leen toimittamisesta ulkomaiselta postiyhtei-
söltä kansainvälisten sopimusten ja unionin 
oikeuden mukaisesti päätemaksun. Verotto-
muussäännöksen tarkoituksena on, että suo-
malaisen postiyrityksen alihankintana myy-
mästä kuljetuspalvelusta ei olisi postitoimin-
taa koskevat kansainväliset sopimukset huo-
mioon ottaen suoritettava veroa. Uusien ve-
rotuspaikkasäännösten mukaan sekä toisesta 
jäsenvaltiosta että yhteisön ulkopuolelta 
Suomeen saapuvien postilähetysten osalta 
Suomessa tosiasiassa tapahtuvan kuljetus-
osuuden verokohtelu määräytyy ostajan si-
joittautumisvaltiossa sovellettavan lainsää-
dännön perusteella.  

Vastaavasti ulkomainen postiyhteisö toi-
mittaa postitoimintaa koskevien kansainvä-
listen sopimusten ja unionin oikeuden mu-
kaisesti Suomesta ulkomaille toimitettavat 
postilähetykset edelleen vastaanottajille ul-
komailla ja veloittaa suomalaiselta postiyri-
tykseltä päätemaksun. Uusien verotuspaikka-
säännösten mukaan ulkomaisen postiyhteisön 
ulkomailla tosiasiassa suorittama kuljetus-
osuus on myyty Suomessa.  
 
2.2 Euroopan unionin lainsäädäntö ja 

oikeuskäytäntö 

Euroopan unionissa sovellettavaa arvon-
lisäverojärjestelmää koskevat säännökset si-
sältyvät yhteisestä arvonlisäverojärjestelmäs-
tä 28 päivänä marraskuuta 2006 annettuun 
neuvoston direktiiviin 2006/112/EY (jäljem-
pänä arvonlisäverodirektiivi). Arvonlisäve-
rodirektiivin 2 luvun 132 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaan jäsenvaltion on va-
pautettava verosta julkisen postilaitoksen 
palvelujen suoritukset ja niihin liittyvät tava-
roiden luovutukset, lukuun ottamatta henki-
lökuljetus- ja televiestintäpalveluja. Direktii-
vin 131 artiklan mukaan 2 luvussa säädettyjä 
vapautuksia sovelletaan rajoittamatta muiden 
yhteisöjen säännösten soveltamista ja noudat-
taen jäsenvaltioiden vahvistamia edellytyksiä 
mainittujen vapautusten oikean ja selkeän 
soveltamisen varmistamiseksi ja kaikenlais-
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ten petosten, verojen kiertämisen ja väärin-
käytösten estämiseksi. 

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 
23 päivänä huhtikuuta 2009 tuomion asiassa 
C-357/07 TNT Post UK Ltd, The Queen vas-
taan The Commissioners for Her Majesty’s 
Revenue and Customs (jäljempänä TNT Post 
–tuomio). Tuomio koskee arvonlisäverodi-
rektiivin 132 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun postitoimintaa koskevan arvon-
lisäverovapauden soveltamisalaa. Tuomion 
perustelujen mukaan postitoiminnan verova-
pauden tarkoituksena on suosia tiettyjä yleis-
hyödyllisiä toimintoja. Postialalla tämä tar-
koittaa erityisempää tavoitetta tarjota alen-
nettuun hintaan väestön keskeisiä tarpeita 
vastaavia postipalveluja. 

Tuomiossa määritellään ensinnäkin ”julki-
nen postilaitos”. Julkisella postilaitoksella 
tarkoitetaan sellaisia julkisia tai yksityisiä 
toimijoita, jotka sitoutuvat huolehtimaan jä-
senvaltiossa kokonaan tai osittain postin 
yleispalvelusta. Yleispalvelulla tarkoitetaan 
palvelua, joka on määritelty yleispalveluksi 
yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden 
kehittämistä ja palvelun laadun parantamista 
koskevista yhteisistä säännöistä 15 päivänä 
joulukuuta 1997 annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 97/67/EY 
(jäljempänä postidirektiivi), 3 artiklassa. 

Postidirektiivissä on määritelty vain yleis-
palvelun vähimmäistaso, joten jäsenvaltioille 
jää harkintavaltaa yleispalvelun sisällön osal-
ta. Vapautus koskisi postidirektiivissä tarkoi-
tettua yleispalvelua sellaisena kuin se on kus-
sakin jäsenvaltiossa täytäntöönpantu. 

Toiseksi tuomiossa määritellään tarkem-
min, millainen julkisen postilaitoksen toimin-
ta on vapautettu verosta. Tuomion peruste-
luissa tuodaan esille se, että verotuksen neut-
raalisuusperiaatteen mukaisesti vapautusta on 
tulkittava sekä suppeasti että yhdenmukaises-
ti vapautuksella tavoitellun päämäärän kans-
sa. Toimijan toimiluvan ehtoihin perustuvas-
ta ja yleispalvelun tarjoajan asemaan liitty-
vistä velvoitteista seuraa, että toimija suorit-
taa postipalvelunsa sellaisen oikeudellisen 
sääntelyn puitteissa, joka eroaa olennaisesti 
muita toimijoita koskevasta sääntelystä. 
Neutraalisuusperiaatteen mukaisesti vapau-
tusta sovelletaan tuomion mukaan sellaiseen 
toimintaan, jonka julkinen postilaitos suorit-

taa tässä ominaisuudessaan eli sellaisen toi-
mijan ominaisuudessa, joka sitoutuu huoleh-
timaan jäsenvaltiossa kokonaan tai osittain 
postin yleispalvelusta. Perustelujen mukaan 
vapautusta ei voida soveltaa erityisiin palve-
luihin, jotka ovat erotettavissa yleishyödylli-
sestä palvelusta ja joihin kuuluvat ne palve-
lut, joilla vastataan taloudellisten toimijoiden 
erityisiin tarpeisiin, kuten palveluihin, joiden 
ehdot on neuvoteltu yksilöllisesti. Tuomion 
mukaan vapautusta ei siten sovelleta sellai-
siin palvelujen suorituksiin ja niihin liittyviin 
tavaroiden luovutuksiin, joiden ehdot on neu-
voteltu yksilöllisesti.  

Arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 
1 kohdan h alakohdan mukaan jäsenvaltioi-
den on vapautettava verosta kunkin omalla 
alueella postipalveluiden käyttöön kelpaavi-
en postimerkkien sekä veromerkkien ja mui-
den vastaavien merkkien luovutus nimel-
lisarvostaan.  
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Postitoiminnan arvonlisäverolain mukainen 
verokohtelu ei täysin vastaa arvonlisäverodi-
rektiivin sääntelyä. Tämä johtuu siitä, että 
ennen TNT Post –tuomion antamista  arvon-
lisäverodirektiiviä tulkittiin siten, että Suo-
messa ei ole arvonlisäverodirektiivin 132 ar-
tiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua 
julkista postilaitosta, koska postitoimintaa 
harjoitetaan yksityisoikeudellisen organisaa-
tiomuodon puitteissa. Arvonlisäverolain mu-
kaan postitoiminta on siten kokonaisuudes-
saan verollista.  TNT Post -tuomiosta seuraa, 
että osa postitoiminnasta on vapautettava ve-
rosta. 

Arvonlisäverolain 71 §:n 8 kohdassa tar-
koitettu niin sanottuja päätemaksuja vastaan 
tapahtuvia kuljetuspalveluja koskeva verot-
tomuussäännös ei uusien verotuspaikkasään-
nösten seurauksena tule enää sovellettavaksi 
suomalaisen postiyrityksen ulkomaiselle pos-
tiyhteisölle myymään Suomessa tosiasiassa 
tapahtuvaan kuljetusosuuteen. Arvonlisäve-
rolakiin ei myöskään sisälly ulkomaisen pos-
tiyhteisön ulkomailla tosiasiassa suorittamaa 
kuljetusosuutta koskevaa vastaavaa säännös-
tä. 
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3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Postitoiminnan arvonlisäverokohtelun 
muuttamiseksi unionin oikeuden mukaiseksi 
osa postitoiminnasta ehdotetaan vapautetta-
vaksi verosta.  

Verovapaus koskisi postidirektiivissä tar-
koitettua yleispalvelua sellaisena kuin se on 
Suomessa täytäntöönpantu. Postidirektiiviä 
vastaavat voimassa olevat kansalliset sään-
nökset sisältyvät postipalvelulakiin 
(313/2001). Koska voimassa olevaa yleispal-
velun määritelmää on käytännössä tulkittu 
erilaisin tavoin, vireillä olevan postilainsää-
dännön kokonaisuudistuksen yhteydessä on 
tarkoitus täsmentää nykyistä yleispalvelun 
määritelmää. Postilainsäädännön kokonais-
uudistusta valmistelleen työryhmän muisti-
oon (liikenne- ja viestintäministeriön julkai-
suja 8/2010 ”Postilaki -työryhmän ehdotus 
postilainsäädännön uudistamisesta”) sisältyy 
ehdotus uudeksi postilaiksi, jota on tarken-
nettu postilakia koskevassa hallituksen esi-
tyksessä (jäljempänä postilakiehdotus). Sekä 
Verohallinnolle että verovelvollisille aiheu-
tuvien hallinnollisten kustannusten mini-
moimiseksi on tarkoituksenmukaista, että 
postitoiminnan verottomuus toteutetaan siten, 
että sovellettavaksi tulee ainoastaan posti-
lainsäädännön uudistuksen yhteydessä käyt-
töön otettava yleispalvelun määritelmä.  

Verosta vapautettaisiin postilakiehdotuk-
sessa tarkoitetun yleispalvelun tarjoajan har-
joittama yleispalvelun myynti. Postilakiehdo-
tuksessa yleispalvelun tarjoajalla tarkoitetaan 
postiyritystä, jolle on asetettu yleispalvelu-
velvollisuus. Tällainen postiyritys on arvon-
lisäverodirektiivissä tarkoitettu julkinen pos-
tilaitos, eli sellainen julkinen tai yksityinen 
toimija, joka on Suomessa sitoutunut huoleh-
timaan kokonaan tai osittain postin yleispal-
velusta. Verottomuus koskisi vain sitä osaa 
yleispalvelun tarjoajan harjoittamasta posti-
toiminnasta, joka tapahtuu sellaisen toimijan 
ominaisuudessa, joka sitoutuu Suomessa 
huolehtimaan kokonaan tai osittain postin 
yleispalvelusta.  

Postilakiehdotuksessa yleispalvelun piiriin 
kuuluvat postilähetykset on määritelty lähe-
tyksen painoa, maksutapaa ja kuljetettavaksi 
jättämistapaa ja –paikkaa koskevin rajoituk-

sin. Käytännössä ehdotuksen mukaisen 
yleispalvelun piiriin kuuluisivat kuluttajien ja 
vastaavin ehdoin yleispalvelulähetyksiä lä-
hettävien toimijoiden postipalvelut. Postila-
kiehdotuksen määritelmä vastaisi hyvin ar-
vonlisäverovapauden perustana olevaa yleis-
hyödyllistä tarkoitusta. Määritelmä, jossa 
pääosa vähennykseen oikeuttavaa toimintaa 
harjoittaville yrityksille myydyistä postipal-
veluista olisi verollista, edistäisi arvonlisäve-
rotuksen neutraalisuutta. Postilakiehdotuksen 
määritelmä olisi myös selkeä ja mahdollistai-
si sen, että yleispalvelun piiriin kuuluvat 
tuotteet olisivat käytännössä helposti ja sel-
keästi erotettavissa muista postiyrityksen 
tuotteista, vaikka alan tuotteet uudistuvat no-
peasti.  

Neutraalisuussyistä verosta vapautettaisiin 
myös Ahvenanmaan maakunnassa harjoitettu 
postitoiminta. Postipalvelut kuuluvat Ahve-
nanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan 
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
perusteella. Postidirektiivi, joka on sitova 
myös Ahvenanmaan maakunnassa, on pantu 
täytäntöön postipalveluista annetussa Ahve-
nanmaan maakuntalaissa (ÅFS 60/2007). Ve-
rottomuus koskisi maakuntalainsäädännössä 
tarkoitettua yleispalvelun tarjoajaa ja yleis-
palvelua, ellei arvonlisäverolaista muuta seu-
raa.  

Arvonlisäverolain mukaan vapautusta ei 
sovellettaisi sellaisten palvelujen myynteihin, 
joiden ehdot on neuvoteltu yksilöllisesti. Ra-
joitus soveltuisi tilanteissa, joissa mainitut 
palvelut olisi määritelty postilainsäädännössä 
yleispalveluun kuuluviksi.  

Postin yleispalvelun tarjoajan harjoittama 
postilähetysten kuljetustoiminta on nykyisin 
verollista tai verotonta oikeuksin saada pa-
lautuksena hankintaan sisältyvä vero. Toi-
minnan muuttuessa osittain verottomaksi 
yleispalvelun tarjoajan olisi nykyisestä poi-
keten jaettava hankintansa vähennyskelpoi-
siin ja vähennyskelvottomiin. Siltä osin kuin 
yleispalvelun tarjoajan toiminta muuttuisi ve-
rottomaksi, tehdyt vähennykset tulisi oikaista 
joko oman käytön veroa tai kiinteistöinves-
tointia koskevan vähennysten tarkistamista 
koskevien säännösten mukaisesti. 

Postitoimintaan sovellettaisiin edelleen ta-
varan kuljetuspalvelua koskevia verotuspaik-
kasäännöksiä. Suomesta ulkomaille toimitet-
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tavat postilähetykset kuuluisivat postilakieh-
dotuksen mukaan yleispalveluun samoilla 
edellytyksillä kuin kotimaiset postilähetyk-
set. Suomesta toiseen jäsenvaltioon toimitet-
tavia postilähetyksiä koskevista kuljetuspal-
veluista yleispalveluun kuuluva osuus olisi 
nykyisestä poiketen verotonta. Yleispalve-
luun kuuluva osuus yhteisön ulkopuolelle ta-
pahtuvista toimituksista ei enää olisi veroton-
ta yhteisön ulkopuolelle kuljetettavaa tavaraa 
koskevana palveluna eikä siihen näin ollen 
liittyisi oikeutta saada palautuksena hankin-
taan sisältyvää veroa. 

Postimerkkiä pidettäisiin todisteena kulje-
tuspalvelun ennakkomaksusta. Postimerkeis-
tä ei olisi tarpeen säätää arvonlisäverolaissa, 
koska ennakkomaksun verokohtelu seuraisi 
arvonlisäverolain yleisten säännösten perus-
teella postilähetyksen kuljetuspalvelun vero-
kohtelua. Postilakiehdotuksen mukaan pos-
timerkkiä voisi käytännössä yleensä käyttää 
ainoastaan yleispalveluun kuuluvissa postilä-
hetyksissä, joten postimerkin hankinnan yh-
teydessä myyntihintaan ei sisältyisi arvon-
lisäveroa. Keräilyesineinä pidettävien posti-
merkkien myynti olisi edelleen verollista.  

Kansainväliset postisopimukset sekä unio-
nin oikeustilaan liittyvä epävarmuus huomi-
oon ottaen Suomessa myydyt päätemaksuja 
vastaan tapahtuvat kuljetuspalvelut vapautet-
taisiin verosta.  
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Esityksen valtiontaloudelliset vaiku-
tukset 

Muualla Suomessa kuin Ahvenanmaalla 
harjoitetun postitoiminnan vapauttaminen ar-
vonlisäverosta esityksessä ehdotetussa laa-
juudessa pienentäisi valtion arvonlisäverotu-
loja vuositasolla arviolta noin 9 miljoonaa 
euroa. Ahvenanmaalla harjoitetun toiminnan 
vapauttaminen arvonlisäverosta suurentaisi 
edellä mainittua määrää vähäisessä määrin. 

4.2 Esityksen muut vaikutukset  

Esityksen voidaan arvioida laskevan verot-
tomaksi muuttuvien, kuluttajan asemassa 
oleville myytävien postipalveluiden hintoja. 
Tätä toimintaa varten tehtyjen hankintojen 
muuttuminen myyjälle vähennyskelvotto-
miksi pienentäisi verovapauden hintavaiku-
tusta siitä, mitä yleisen verokannan mukaisen 
veron poistuminen muutoin edellyttäisi. 

Edellä mainitusta hankintojen vähennys-
kelvottomuudesta elinkeinonharjoittajille ai-
heutuvaa kilpailuneutraalisuusongelmaa lie-
ventäisi se, että suurin osa vähennykseen oi-
keutettua toimintaa harjoittaville elinkeinon-
harjoittajille myydyistä postipalveluista olisi 
edelleen verollista. 

Esitys monimutkaistaisi jonkin verran 
yleispalvelun tarjoajan verotukseen liittyviä 
velvoitteita. Verottomuus edellyttäisi, että 
yleispalveluun kuuluvien tuotteiden myynti 
eroteltaisiin muista myynneistä ja että toi-
mintaa varten tehdyt hankinnat jaettaisiin vä-
hennyskelpoisiin ja vähennyskelvottomiin. 

Postimerkkien verokohtelun muutos aihe-
uttaisi vastaavia kustannuksia kaikille posti-
merkkien jälleenmyyjille. 
 
5  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä, ja siitä on kuultu muun muassa Vero-
hallintoa, liikenne- ja viestintäministeriötä, 
Suomen Kuntaliitto ry:tä, keskeisiä elinkei-
noelämän etujärjestöjä, Veronmaksajain 
Keskusliitto ry:tä, vero- ja kirjanpitoasian-
tuntijoiden järjestöjä, postipalvelun yleispal-
velun tarjoajia sekä Ahvenanmaan maakun-
tahallitusta. 
 
6  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy uutta postilakia koskevaan 
hallituksen esitykseen, joka on valmisteltu 
liikenne- ja viestintäministeriössä. Arvon-
lisäverottoman postitoiminnan määrittely 
riippuu postilainsäädännössä käyttöön otetta-
vasta yleispalvelun käsitteestä, joten esitys 
on tarkoitettu käsiteltäväksi postilakia koske-
van hallituksen esityksen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut  

1.1 Laki arvonlisäverolain muuttamises-
ta 

33 b §. Uudessa 33 b §:ssä säädettäisiin ve-
rottomasta postipalvelusta. Pykälän edelle li-
sättäisiin otsikko ”Postipalvelu”. Verotto-
muus koskisi sekä Ahvenanmaan maakun-
nassa että muualla Suomessa harjoitettua 
postitoimintaa. 

Pykälän 1 momentin mukaan veroa ei suo-
ritettaisi postilaissa tarkoitetun yleispalvelun 
tarjoajan harjoittamasta yleispalvelun myyn-
nistä. Säännös vastaisi arvonlisäverodirektii-
vin 132 artiklan 1 kohdan a alakohtaa. 

Postilainsäädännössä yleispalvelun tarjo-
ajalla tarkoitetaan postiyritystä, jolle on ase-
tettu yleispalveluvelvollisuus. Voimassa ole-
van postipalvelulain perusteella yleispalvelu-
velvoite on valtioneuvoston toimiluvassa 
määrätty Itella Oyj:lle. Postilakiehdotuksen 
mukaan viestintävirasto asettaisi yhdelle tai 
useammalle postiyritykselle velvollisuuden 
tarjota yleispalvelua, jos markkinoiden arvi-
ointi osoittaisi sen olevan tarpeen yleispalve-
lun turvaamiseksi. Nykyisestä poiketen vel-
vollisuus yleispalvelun tarjontaan voitaisiin 
jättää nimenomaisesti asettamatta, jos yleis-
palvelun piiriin kuuluvien palveluiden tarjon-
ta olisi riittävä. Se osuus yleispalvelun piiriin 
kuuluvista palveluista, jolle ei asetettaisi tar-
joamisvelvollisuutta, jäisi verovapauden ul-
kopuolelle ja olisi arvonlisäverolain yleisten 
säännösten mukaisesti verollinen palvelu. 

Yleispalvelun myynnillä tarkoitettaisiin 
postilakiehdotuksen mukaisesti yleispalve-
luun kuuluvien postipalvelujen myyntiä. Pos-
tilakiehdotuksen mukaan postipalveluun voi 
kuulua postilähetysten jakelun lisäksi lähe-
tysten keräily, lajittelu ja kuljetus. Arvon-
lisäverotuksessa yleispalvelun tarjoajan har-
joittamaa yleispalvelun myyntiä pidettäisiin 
yhtenä tavaran kuljetuspalveluna, vaikka sii-
hen sisältyisi kaikki edellä mainitut toimin-
not. Jos yleispalvelun tarjoaja hankkisi osan 
toiminnoista muulta kuin yleispalvelun tarjo-
ajalta, alihankintana myytyä palvelua ei pi-
dettäisi verottomana postipalveluna.  

Postilakiehdotuksen mukaan yleispalvelul-
la tarkoitettaisiin tiettyjä tarkemmin määritel-
tyjä postipalveluita, joiden tulee olla pysy-
västi tarjolla koko maassa ja saatavilla tasa-
puolisin ehdoin. Verottomuus koskisi siten 
postilakiehdotuksen mukaisesti yleispalve-
luun kuuluvia postilähetyksiä, joita olisivat 
kirjelähetykset ja postipaketit.  

Kirjelähetyksellä tarkoitettaisiin osoitteel-
lista, enintään kahden kilogramman painoista 
fyysiselle alustalle kirjoitettua viestiä, mu-
kaan lukien kirjepostimerkillä lähetettävät 
postikortit tai pienemmällä postimerkillä lä-
hetettävät joulukortit. Kirjelähetyksistä yleis-
palveluun kuuluisivat vain sellaiset kirjelähe-
tykset, jotka maksetaan yleisesti käytettävis-
sä olevilla käteismaksutavoilla ja jotka käyt-
täjällä on mahdollisuus jättää postiyrityksen 
kuljetettavaksi keräilypisteeseen. Keräilypis-
teellä tarkoitettaisiin kirjelaatikkoa tai muuta 
vastaavaa pistettä, jonne käteismaksumerkin-
nällä varustetun kirjelähetyksen voi jättää 
kuljetettavaksi. Yleisesti käytettävissä olevil-
la maksutavoilla tarkoitettaisiin postimerkke-
jä sekä niihin rinnastettavia käteismaksutapo-
ja, kuten lämpökirjoitinleimoja. Muutkin 
kuin yleispalvelun laatustandardin mukaiset 
kirjetuotteet kuuluisivat yleispalveluun, jos 
ne täyttäisivät yleispalvelun määritelmän.  

Postilakiehdotuksen mukaan yleispalve-
luun kuuluisivat enintään kymmenen kilo-
gramman painoiset postipaketit, jotka makse-
taan yleisesti käytettävissä olevilla käteis-
maksutavoilla ja jotka käyttäjällä on mahdol-
lisuus jättää postiyrityksen kuljetettavaksi 
postitoimipisteeseen tai muuhun soveltuvaan 
jättöpaikkaan ja noutaa postitoimipisteestä. 
Muut paketit jäisivät kokonaan postilain so-
veltamisalan ulkopuolelle. 

Verotonta olisi postilakiehdotuksen yleis-
palvelun määritelmän mukaisesti yleispalve-
luun kuuluvien postilähetysten kirjaamis- ja 
vakuuttamispalvelut. Kirjaamis- ja vakuut-
tamispalvelusta perittyihin vastikkeisiin ei si-
ten sisältyisi veroa.  

Postilainsäädännössä yleispalvelulla ei tar-
koiteta tavaran myyntiä, joten tavaran myyn-
nin verottomuudesta ei ole tarpeen säätää ar-
vonlisäverolaissa. Neutraalisuussyistä esi-
merkiksi kirjekuoret ja muut pakkaukset oli-
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sivat normaalisti verollisia, vaikka niissä olisi 
valmiiksi merkintä postimaksusta. Näin ollen 
vain postimaksua vastaava osuus mainitun 
tuotteen myyntihinnasta olisi yleispalveluna 
veroton. 

Pykälään ei olisi tarpeen ottaa arvonlisäve-
rodirektiivin 132 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaan sisältyvää nimenomaista sään-
nöstä siitä, että verottomuus ei koske henki-
lökuljetuspalvelua eikä telepalvelua. Mainitut 
palvelut jäisivät postilainsäädännön perus-
teella yleispalvelun määritelmän ulkopuolel-
le.  

Nykyisen postipalvelulain ja postilakiehdo-
tuksen mukaan postilainsäädännön sovelta-
misalan ulkopuolelle jäävät sanoma- ja aika-
kausilehtien ja osoitteettomien lähetysten 
toimittaminen, pienimuotoinen ja taloudelli-
selta merkitykseltään vähäinen kirjelähetys-
toiminta, kirjelähetysten kuriiripalvelu ja 
elinkeinonharjoittajan omaan toimintaan tar-
vittava tai liittyvä postitoiminta. Tällainen 
toiminta olisi siten edelleen verollista. Myös 
yleispalvelun tarjoajan harjoittama muu pos-
tilainsäädännön soveltamisalaan kuuluva 
toiminta kuin tässä momentissa tarkoitettu 
yleispalvelun myynti olisi verollista. 

Pykälän 1 momentin perusteella veroa ei 
suoritettaisi postipalveluista annetussa Ahve-
nanmaan maakuntalaissa tarkoitetun yleis-
palvelun tarjoajan harjoittamasta yleispalve-
lun myynnistä. Yleispalvelun tarjoajaa ja 
yleispalvelua koskevia säännöksiä sisältyy 
muun muassa maakuntalain 3 ja 4 §:ään. 
Yleispalvelun määritelmä eroaa jonkin ver-
ran postilakiehdotuksen mukaisesta määri-
telmästä, mutta Ahvenanmaan sisäisessä pos-
tiliikenteessä noudatettavat kirjelähetysten ja 
pakettien painorajat ovat samat kuin postila-
kiehdotuksessa. Yleispalvelun määritelmä 
vastaa pitkälti voimassa olevan postipalvelu-
lain mukaista määritelmää. 

Pykälän 2 momentin mukaan sellaisen pal-
velun myynti, jonka ehdot on neuvoteltu yk-
silöllisesti, olisi 1 momentin estämättä verol-
lista. Säännös vastaisi TNT Post -tuomiossa 
arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 koh-
dan a alakohdassa tarkoitetulle verottomuu-
delle asetettua yksilöllisesti neuvoteltuja eh-
toja koskevaa edellytystä. Postilakiehdotuk-
sen mukaan yleispalvelun määritelmän ulko-
puolelle jäisivät kaikki sellaiset lähetykset, 

jotka laskutetaan asiakkaalta sopimuksen 
mukaan, kuten esimerkiksi yksikköhinnal-
taan postimerkkilähetyksiä edullisemmat 
massapostitettavat lähetykset. Postilakiehdo-
tuksen mukaisen määritelmän voimassa ol-
lessa säännös ei siten käytännössä tulisi so-
vellettavaksi, mutta soveltuisi tilanteissa, 
joissa yleispalvelun määritelmään sisältyisi 
yksilöllisesti neuvoteltuihin ehtoihin perus-
tuvia palveluita.  

71 §. Pykälän 8 kohdan mukaan kansainvä-
listä postiliikennettä koskevan kuljetuspalve-
lun myynti ulkomailla postiliikennettä har-
joittavalle yritykselle tai yhteisölle on vero-
tonta. Arvonlisäverolain 64 ja 65 §:n mukaan 
säännös ei enää sovellu suomalaisen postiyri-
tyksen ulkomaiselle postiyhteisölle myy-
mään, Suomessa tosiasiallisesti tapahtuvaan 
kuljetusosuuteen. Päätemaksuja vastaan ta-
pahtuvasta kuljetuspalvelusta säädettäisiin 
uudessa 71 a §:ssä.  

71 a §. Pykälässä säädettäisiin ulkomaisen 
postiyhteisön suomalaiselle postiyritykselle 
myymän päätemaksua vastaan tapahtuvan 
kuljetuspalvelun verottomuudesta. Arvon-
lisäverolain 64 ja 65 §:n mukaan ulkomaisen 
postiyhteisön ulkomailla tosiasiassa suorit-
tama kuljetuspalvelu on myyty Suomessa. 
Toisissa jäsenvaltioissa päätemaksua vastaan 
tapahtuvan kuljetuspalvelun myynti on 
yleensä vapautettu verosta ilman vähennys-
oikeutta. Arvonlisäverodirektiivin 132 artik-
lan 1 kohdan a alakohdan mahdollinen sovel-
tuminen TNT Post –tuomion mukaisesti pää-
temaksuja vastaan tapahtuviin kuljetuspalve-
luihin on tulkinnallista, ja siihen liittyy kan-
sainvälisen postitoiminnan vakiintuneiden 
käytäntöjen osalta monia ratkaisemattomia 
ongelmia. Asian käsittely arvonlisäverokomi-
teassa on kesken. Päätemaksuja vastaan ta-
pahtuvien kuljetuspalvelujen jakaminen ve-
rollisiin ja verottomiin Suomessa edellyttäisi, 
että arvonlisäverodirektiivin tulkinnasta olisi 
selvyys ja että kansainväliseen postitoimin-
taan liittyviin käytännön ongelmiin olisi löy-
detty toimivat ratkaisut. 

114 §. Pykälän 1 momentin 4 kohdassa 
säädetään postimerkkejä ja muita niihin ver-
rattavia oikeuksia koskevasta vähennysrajoi-
tuksesta. Vähennysrajoitus ei olisi enää tar-
peen, koska postimerkkien hankinnan yhtey-
dessä maksettavaan hintaan ei käytännössä 
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postilakiehdotuksen mukaisessa mallissa si-
sältyisi arvonlisäveroa. Vähennysrajoitus ei 
olisi käytännössä tarpeen muissakaan tilan-
teissa. Momentin 4 kohta ehdotetaan kumot-
tavaksi tarpeettomana. 

131 §. Pykälän 1 momentin 1 kohtaa tarkis-
tettaisiin siten, että siinä ei viitattaisi 
71 a §:ään. Päätemaksua vastaan tapahtuvaan 
kuljetuspalveluun ei siten liittyisi oikeutta 
saada palautuksena hankintoihin sisältyvää 
veroa.  
 

2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan saman-
aikaisesti kuin postilaki. Postilain on tarkoi-
tus tulla voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
2011. 

Pääsäännön mukaan lakia sovellettaisiin, 
kun veron suorittamisvelvollisuus palvelun 
myynnistä on syntynyt lain tultua voimaan. 
Laki ei siten tulisi sovellettavaksi vastikkee-
seen tai sen osaan, joka on kertynyt ennen 
lain voimaantuloa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

Laki 

arvonlisäverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 71 §:n 8 kohta ja 114 §:n 1 momentin 4 kohta, sel-

laisena kuin niistä on 71 §:n 8 kohta laissa 1767/1995, 
muutetaan 131 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1767/1995, ja 
lisätään lakiin uusi 33 b § ja sen edelle uusi väliotsikko sekä lakiin uusi 71 a § seuraavasti: 

 
Postipalvelu 

33 b § 
Veroa ei suoriteta postilaissa (   /   ) ja pos-

tipalveluista annetussa Ahvenanmaan maa-
kuntalaissa (ÅFS 60/2007) tarkoitetun yleis-
palvelun tarjoajan harjoittamasta yleispalve-
lun myynnistä.  

Veroa on kuitenkin suoritettava sellaisen 
palvelun myynnistä, jonka ehdot on neuvo-
teltu yksilöllisesti. 
 

71 a § 
Veroa ei suoriteta kansainvälistä postilii-

kennettä koskevan kuljetuspalvelun ja siihen 
liittyvien palvelujen myynnistä 33 b §:ssä 
tarkoitetun postipalvelun myyjälle. 
 

131 § 
Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada 

palautuksena tavaran tai palvelun hankintaan 
sisältyvä vero, jos hankinta liittyy: 

1) toimintaan, josta ei suoriteta veroa 55, 
56 ja 58:§:n, 59 §:n 4 kohdan, 70, 70 b, 71, 
72, 72 a—72 e tai 72 h §:n perusteella; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan, jollei jäljempänä toisin 

säädetä, kun veron suorittamisvelvollisuus 
palvelun myynnistä on syntynyt lain tultua 
voimaan. 

Lain 131 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovelle-
taan, kun myyty tavara on toimitettu tai pal-
velu on suoritettu palautukseen oikeutetulle, 
taikka yhteisöhankinta on tehty, tavara on 
siirretty varastointimenettelystä tai maahan-
tuodusta tavarasta veron suorittamisvelvolli-
suus on 87 §:n nojalla syntynyt lain tultua 
voimaan. 
 

————— 
 

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2010 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

arvonlisäverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 71 §:n 8 kohta ja 114 §:n 1 momentin 4 kohta, sel-

laisena kuin 71 §:n 8 kohta on laissa 1767/1995, 
muutetaan 131 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1767/1995, ja 
lisätään lakiin uusi 33 b § ja sen edelle uusi väliotsikko sekä lakiin uusi 71 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 Postipalvelu 

33 b § 
Veroa ei suoriteta postilaissa (   /   ) ja pos-

tipalveluista annetussa Ahvenanmaan maa-
kuntalaissa (ÅFS 60/2007) tarkoitetun yleis-
palvelun tarjoajan harjoittamasta yleispalve-
lun myynnistä.  

Veroa on kuitenkin suoritettava sellaisen 
palvelun myynnistä, jonka ehdot on neuvotel-
tu yksilöllisesti. 
 

 
71 § 

Veroa ei suoriteta seuraavista myynneistä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) kansainvälistä postiliikennettä koskevan 
kuljetuspalvelun ja siihen liittyvien palvelujen 
myynti ulkomailla postiliikennettä harjoitta-
valle yritykselle tai yhteisölle; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

71 § 
Veroa ei suoriteta seuraavista myynneistä: 

— — — — — — — — — — — — — —  
(8 kohta kumotaan) 

 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 71 a § 

Veroa ei suoriteta kansainvälistä postilii-
kennettä koskevan kuljetuspalvelun ja siihen 
liittyvien palvelujen myynnistä 33 b §:ssä 
tarkoitetun postipalvelun myyjälle. 
 

 
114 § 

Vähennystä ei saa tehdä, kun hankinta kos-
kee seuraavia tavaroita ja palveluja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) postimerkki tai muu siihen verrattava oi-
keus, jos kuljetuspalvelun myynnistä ei ole 
suoritettava veroa sillä perusteella, että se 

114 § 
Vähennystä ei saa tehdä, kun hankinta kos-

kee seuraavia tavaroita ja palveluja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

(4 kohta kumotaan) 
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tapahtuu ulkomailla; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
131 § 

Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada pa-
lautuksena tavaran tai palvelun hankintaan si-
sältyvä vero, jos hankinta liittyy: 

1) toimintaan, josta ei suoriteta veroa 55, 56 
ja 58 §:n, 59 §:n 4 kohdan, 70—72 e §:n tai 
72 h §:n perusteella; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

131 § 
Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada 

palautuksena tavaran tai palvelun hankintaan 
sisältyvä vero, jos hankinta liittyy: 

1) toimintaan, josta ei suoriteta veroa 55, 
56 ja 58:§:n, 59 §:n 4 kohdan, 70, 70 b, 71, 
72, 72 a—72 e tai 72 h §:n perusteella; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan, jollei jäljempänä toisin 

säädetä, kun veron suorittamisvelvollisuus 
palvelun myynnistä on syntynyt lain tultua 
voimaan. 

Lain 131 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovelle-
taan, kun myyty tavara on toimitettu tai pal-
velu on suoritettu palautukseen oikeutetulle, 
taikka yhteisöhankinta on tehty, tavara on 
siirretty varastointimenettelystä tai maahan-
tuodusta tavarasta veron suorittamisvelvolli-
suus on 87 §:n nojalla syntynyt lain tultua 
voimaan. 

——— 
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