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Perintäpalvelun arvonlisäveron periminen velalliselta
Saatavien perinnästä annetun lain (513/1999, perintälaki) 10 §:n mukaan velallisen on
korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut. Korvausvelvollisuus voi
perustua sekä velkojan omista perintätoimista aiheutuviin kuluihin että kuluihin, joita
velkojalle aiheutuu sen johdosta, että velkojan on suoritettava toimeksisaajalle korvausta perinnän suorittamisesta.
Hallituksen esityksessä (HE 57/2012 vp) on lisäksi täsmennetty, että velalliselta saa
vaatia toimeksisaajan suorittamasta perinnästä aiheutuneina kuluina enintään sitä rahamäärää, jonka velkoja on sen ja toimeksisaajan välisen sopimuksen perusteella suorittanut tai velvollinen suorittamaan toimeksisaajalle.
Arvonlisäverolain (1501/1993) 102 §:n mukaan verovelvollinen saa vähentää verollista
liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta ostamastaan palvelusta suoritettavan veron. Verollisella liiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka arvonlisäverolain mukaan
aiheuttaa tavaran tai palvelun myyjälle verovelvollisuuden.
Kuluttaja-asiamiehen kuluttajaperintää koskevassa ohjeessa (Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä 2014) on todettu, ettei toimeksisaaja saa periä toimeksiannosta maksettavaa arvonlisäveroa velalliselta silloin, kun kysymys on kuluttajasaatavan perinnästä ja velkojana on elinkeinonharjoittaja, joka on oikeutettu vähentämään perintätoimeksiannon palkkioon sisältyvän arvonlisävero-osuuden omassa verotuksessaan. Perintäkulujen enimmäismäärät sisältävät arvonlisäveron niissä tapauksissa, kun vero
voidaan periä kuluttajavelalliselta.
Vastaavasti yrityssaatavissa perintätoimiston ja velkojan väliseen palveluun sisältyvää
arvonlisäveron osuutta ei voida veloittaa elinkeinonharjoittajavelalliselta, jos velkojan
liiketoiminta on arvonlisäveron alaista ja velkoja voi näin ollen vähentää perinnän arvonlisäveron osuuden omassa verotuksessaan. Jos velkojan liiketoiminta ei ole arvonlisäveroveron alaista eikä velkoja siten voi vähentää perintäpalvelusta maksamaansa
arvonlisäveroa verotuksessaan, palvelun arvonlisäveron osuus voidaan veloittaa velalliselta perintälain 10 §:n nojalla. Velkojan arvonlisäverovelvollisuuden voi tarkistaa
esimerkiksi Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.
Vaikka velkoja olisi liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, jos perintä kohdistuu
velkojan sellaiseen liiketoiminnan osaan, joka ei ole arvonlisäveron alaista, perintäpalvelun arvonlisäveroa ei voida vähentää, ja se voidaan periä velalliselta. Perintätoimiston tulee tarkistaa, onko toimeksiannon kohteena oleva saatava arvonlisäveron alainen
vai ei esimerkiksi alkuperäiseltä laskulta tai tarvittaessa toimeksiantajalta itseltään.
Poikkeukset myynnin verollisuudesta on eritelty arvonlisäverolain 4 luvussa. Veroa ei
arvonlisäverolain mukaisesti suoriteta esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden myynnistä, rahoituspalveluiden myynnistä sekä vakuutuspalveluiden myynnistä ja
välityksestä.
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Edellä esitetty koskee myös arvonlisäverolain 13 a §:n tarkoittamia verovelvollisuusryhmiä. Jos esimerkiksi vakuutusyhtiö, joka on arvonlisäverovelvollinen vastuuryhmän
jäsenenä, antaa arvonlisäverottomaan vakuutustoimintaansa liittyvän saatavan perittäväksi, perintäpalvelun arvonlisäveron osuutta ei voida ilmoittaa verovelvollisuusryhmän kausi- tai arvonlisäveroilmoituksessa. Kun palvelun arvonlisäveroa ei voida vähentää toimeksiantajan verovelvollisuusryhmän verotuksessa, perintäpalvelun arvonlisäveron osuus voidaan periä velalliselta.
Niissä tapauksissa, kun vero voidaan periä velalliselta, arvonlisäveron osuutta ei tarvitse eritellä maksuvaatimuksessa vaan se ilmoitetaan osana perintäkulua, koska velallinen ei voi vähentää tälle ”jyvitettyä” arvonlisäveron osuutta omassa verotuksessaan.
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