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1. Itse tuotettujen palvelujen myynti

Itse tuotettujen palvelujen myynti

 Itse tuotettujen palvelujen myynti arvonlisäverolain yleisten säännösten 
mukaisesti

– Mitä myydään - onko kysymys yhden suoritekokonaisuuden myynnistä vai jaetaanko osiin?

– Kullekin myynnille selvitetään oikea arvonlisäverokäsittely - verokanta ja veron peruste

– Marginaaliverotusmenettely ei sovellu

 Verokannat 24 %, 14 % ja 10 %
 24 %: esimerkiksi opaspalvelut

 14 %: esimerkiksi ateriat, aamupalat, retkieväät, jne. 

 10 %: esimerkiksi majoitus, henkilökuljetus, liikuntapalvelut, tilaisuuksien pääsymaksut

 Myyntimaasäännöt 

– Milloin verotusoikeus myyntiin on Suomella
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Itse tuotettujen palvelujen myynti
Esimerkki 1

 A Oy myy asiakkaalle majoituksen, ravintolapalveluita ja lentokenttäkuljetuksen

– Kaikki palvelut ovat yrityksen itse tuottamia palveluja (omat majoitustilat, ravintola ja linja-
auto) 

 Koska kysymys on selvästi erillisistä palveluista, myyntien arvonlisäverokäsittely 
määräytyy itsenäisesti 

– Majoituspalvelun myyntiin soveltuu alennettu 10 prosentin verokanta lukuun ottamatta hinnan 
sisältämää aamiaista

– Aamiaiseen ja muihin aterioihin soveltuu 14 prosentin alennettu verokanta 

– Lentokenttäkuljetuksen myyntiin sovelletaan alennettua 10 prosentin verokantaa
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2. Välitysmyynti
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Välittäjä 
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Palvelun välittäminen = 
myynti päämiehen nimissä ja lukuun

 Jos matkanjärjestäjä toimii välittäjänä, palvelun suorittajan katsotaan myyvän 
tuotteen suoraan loppuasiakkaalle

– Asiakkaan maksama myyntihinta on palvelun suorittajan myyntihinta

– Palvelun suorittajan myyntiin soveltuvat arvonlisäverolain yleiset säännökset tai 
marginaaliverotusmenettelyä koskevat säännökset riippuen siitä, mikä on palvelun suorittajan 
alv-käsittely

– Jos matkanjärjestäjä laatii myyntilaskun loppuasiakkaalle palvelun suorittajan puolesta, 
matkanjärjestäjän on selvitettävä oikea myynnin alv-käsittely palvelun suorittajalta

 Välittäjän myyntiä arvonlisäverotuksessa on vain välityspalkkio

– Välityspalkkioon soveltuu yleinen verokanta, jos Suomella on verotusoikeus myyntiin

14.4.20217

Palvelun välittäminen
Esimerkki 2

 A Oy myös välittää Toiminimi Loma-Matin majoituspalvelua toiminimen nimissä 
ja lukuun 

– Matkustaja ostaa majoituspalvelun. A Oy kertoo matkustajalle, että palvelun tuottaa toiminimi 
ja matkustajalle annettavalta laskulta ilmenee, että myyjänä on Loma-Matti 

 A Oy saattaa Loma-Matin ja matkustajan yhteen ja A Oy:n katsotaan myyvän 
välityspalvelua 

– A Oy suorittaa arvonlisäveron toiminimeltä veloittamastaan välityspalkkiosta (24 %)

– A Oy antaa Loma-Matille laskun välityspalvelun myynnistä

 Majoituspalvelun myy Loma-Matti suoraan asiakkaalle eli matkustajalle 

– Loma-Matti suorittaa arvonlisäveron majoituspalvelun myynnistä (10 %) 

14.4.20218
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3. Alihankintana ostettavien 
matkailupalvelujen myynti

Myyjä 1 
Oy

Myyjä 2 
Oy

Asiakas

Matkatoimistopalvelujen marginaaliverotusmenettely

 Marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen 
on pakollista, kun soveltamisedellytykset 
täyttyvät

 Matkanjärjestäjä myy arvonlisäverotuksessa 
yhden palvelun - matkatoimistopalvelun

– matkanjärjestäjä suorittaa arvonlisäveroa 
voittomarginaalista eli myyntihinnan ja 
ostohintojen erotuksesta

– Soveltuva verokanta on 24 %

– Ei ostovähennysoikeutta

 Ei sovellu itse tuotettuihin palveluihin

Matkanjärjestäjä  Matkanjärjestäjä  myy omissa 
nimissään

myy omissa 
nimissään

muilta 
elinkeinonharjoittajilta

muilta 
elinkeinonharjoittajilta

välittömästi 
matkustajan hyväksi 
ostamiaan palveluja

välittömästi 
matkustajan hyväksi 
ostamiaan palveluja

Marginaaliverotusmenettelyn 
soveltamisedellytykset:
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Matkanjärjestäjä

 Arvonlisäverolaki ei sisällä määritelmää 
mutta lain valmisteluaineisto viittaa 
matkanjärjestäjän käsitteen osalta 
matkatoimistoja koskevaan lainsäädäntöön 

– Laki matkapalveluyhdistelmistä ja laki 
matkapalveluyhdistelmien tarjoajista

 Arvonlisäverotuksessa matkanjärjestäjänä 
pidetään kaikkia sellaisia toimijoita, jotka 
myyvät matkapaketteja, vaikka kyse ei olisi 
matkatoimistosta tai turistimatkojen 
järjestäjästä

– Esim. seikkailu-, elämys- tai muita vapaa-
ajanviettopalveluja tarjoava

14.4.202111

Matkanjärjestäjä

 Matkanjärjestäjänä pidetään toimijaa, joka 
myy omaan lukuunsa toiselta 
matkanjärjestäjältä ostamiaan 
matkatoimistopalveluksi katsottavia 
matkailupalveluyhdistelmiä

 Arvonlisäverolaissa tarkoitettu 
matkanjärjestäjä taas ei ole: 

– Yhden satunnaisen matkan järjestäjä

– Yksinomaan päivämatkojen järjestäjä 

14.4.202112
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Matkanjärjestäjä
Esimerkki 3

 Ohjelmapalveluyrittäjä myy asiakkailleen erilaisia elämyspalveluja, kuten opastettuja 
patikkaretkiä, koskenlaskukokemuksia ja kalastusretkiä

– Retket ovat päiväretkiä

– Ohjelmapalveluyrittäjä tuottaa itse osan myymistään ohjelmapalveluista ja 
ostaa osan muilta elinkeinonharjoittajilta 

– Ohjelmapalveluyrittäjä ei pelkkien elämyspalvelujen myyntien perusteella ole AVL:ssä tarkoitettu 
matkanjärjestäjä

 Ohjelmapalveluyrittäjä lupautuu myymään ulkomaiselle ryhmälle palvelun, johon kuuluu 
opastettu patikkaretki, kuljetus lentokentältä ja takaisin toiselta elinkeinonharjoittajalta tilatulla 
linja-autolla sekä majoitus mökeissä, jotka ohjelmapalveluyrittäjä on vuokrannut toiselta 
elinkeinonharjoittajalta

– Ohjelmapalveluyrittäjä aikoo myydä vastaavanlaisia palveluja jatkossa muutaman kerran vuodessa 

– Ohjelmapalveluyrittäjästä tulee arvonlisäverolaissa tarkoitettu matkanjärjestäjä

14.4.202113

Myynti omissa nimissä 

 Matkanjärjestäjä myy palvelun omissa 
nimissään

– Myös jos palveluyhdistelmä myydään omissa 
nimissä mutta palvelut tuottavan päämiehen 
lukuun

 Soveltamiseen ei vaikuta se, kenelle 
matkailupalveluiden yhdistelmä myydään

 Jos matkanjärjestäjä myy 
matkailupalveluyhdistelmiä palvelut tuottavan 
päämiehen nimissä ja lukuun, 
matkanjärjestäjä toimii välittäjänä eikä sovella 
omaan välityspalvelun myyntiinsä 
marginaaliverotusmenettelyä

14.4.202114
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Osto elinkeinonharjoittajalta

 Matkanjärjestäjän tulee selvittää esimerkiksi, 
missä ominaisuudessa mökin tai huoneiston 
luovuttaja toimii 

 Marginaaliverotusmenettely soveltuu vain 
matkanjärjestäjän toiselta 
elinkeinonharjoittajalta ostamien palvelujen 
edelleenmyyntiin

 Ei sovellu, jos palvelu ostetaan ei-
verovelvolliselta 

– KHO 21.12.2011 taltio 3684

14.4.202115

Osto elinkeinonharjoittajalta
Esimerkki 4

 Matkailupalveluyrittäjä myy golfmatkoja 

– Palveluun kuuluvat majoitus loma-asunnossa, golfpelioikeudet ja ateriat 

– Matkailupalveluyrittäjä vuokraa loma-asunnon yksityishenkilöltä 

– Matkailupalveluyrittäjä ostaa golfpelioikeudet ja ateriat toisilta elinkeinonharjoittajilta 

 Matkailupalveluyrittäjä on arvonlisäverolaissa tarkoitettu matkanjärjestäjä

 Matkailupalveluyrittäjän myymä golfmatka on AVL 80 §:ssä tarkoitettu 
matkatoimistopalvelu 

– Golfpelioikeuksien ja aterioiden myyntiin sovelletaan marginaaliverotusmenettelyä 

– Yksityishenkilöltä verotta vuokratun loma-asunnon käytöstä veloitettuun korvaukseen 
sovelletaan arvonlisäverolain yleisiä säännöksiä

14.4.202116
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Palveluosto välittömästi matkustajan hyväksi

 Palvelu on matkan järjestämiseen liittyvä 
palvelu, jos se luovutetaan matkustajalle

 Palvelu on AVL:ssä tarkoitettu 
matkatoimistopalvelu, kun se sisältää

1. Kuljetus- ja majoituspalvelun

2. Kuljetuspalvelun ja muun olennaisen palvelun

3. Majoituspalvelun ja muun olennaisen palvelun

 Olennainen on sellainen palvelu, joka 
vaikuttaa määräävästi kokonaisuuden 
sisältöön ja hintaan

– Vähäinen oheispalvelu ei tee matkasta 
matkapakettia

 Palvelu, joka on ostettu vasta, kun matkan 
suorittaminen on jo alkanut, ei ole osa 
matkatoimistopalvelua 

14.4.202117

Matkanjärjestäjä  
myy omissa 
nimissään

muilta 
elinkeinonharjoittajilta

välittömästi 
matkustajan hyväksi 
ostamiaan palveluja

Palveluosto matkustajan hyväksi
Esimerkki 5

 Matkailupalveluyrittäjä myy koiravaljakko- ja moottorikelkkasafareita 

– Matkailupalveluyrittäjän myymä palvelu sisältää koiravaljakolla tai moottorikelkoilla 
henkilökuljetuksen ja majoituksen erämaamökissä sekä ateriapalvelun 

– Yrittäjä ostaa kaikki palvelut toisilta elinkeinonharjoittajilta

 Matkailupalveluyrittäjä on AVL:ssa tarkoitettu matkanjärjestäjä

 Matkailupalveluyrittäjän myymä palvelu on arvonlisäverolain 80 §:ssä tarkoitettu 
matkatoimistopalvelu

– Myyntiin sovelletaan matkatoimistopalvelujen marginaaliverotusmenettelyä

14.4.202118
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Yksittäiset majoitus- ja kuljetuspalvelut

 Marginaaliverotusmenettely soveltuu myös 
matkanjärjestäjän myymiin yksittäisiin 
majoitus- tai kuljetuspalveluihin, kun 
matkanjärjestäjä myy myös 
matkailupalveluiden yhdistelmiä 
(matkatoimistopalveluja) 

 Matkanjärjestäjän muihin yksittäisiin 
myynteihin ei sovelleta 
marginaaliverotusmenettelyä 

– Yksittäinen ruokailu-, ajanvietto- tai muu 
sellainen palvelu, jota ei myydä osana 
matkapakettia tai yksittäisen kuljetus- tai 
majoituspalvelun yhteydessä

– Esim. yksittäinen auton vuokraus

 Jos myyjä ei ole matkanjärjestäjä, yksittäisen 
majoitus- ja kuljetuspalvelun myyntiin ei 
sovellu marginaaliverotusmenettely

14.4.202119

Palveluosto matkustajan hyväksi
Esimerkki 6

 Matkailupalveluyrittäjä myy erilaisia matkapaketteja 

– Matkailupalveluyrittäjän myymiin matkapaketteihin kuuluvat majoitus sekä joitakin olennaisia 
matkailupalveluja, kuten opastettuja patikkaretkiä, koskenlaskukokemuksia ja kalastusretkiä 

– Yrittäjä ostaa kaikki myymänsä palvelut toisilta elinkeinonharjoittajilta 

 Myymiensä matkapakettien lisäksi matkailupalveluyrittäjä myy myös yksittäisiä 
koiravaljakkoajeluja 

– Matkailupalveluyrittäjän koiravaljakkoajelun myynti on yksittäisen kuljetuspalvelun myyntiä

 Matkailupalveluyrittäjä on matkapakettien johdosta AVL:ssa tarkoitettu 
matkanjärjestäjä, joten koiravaljakkoajelu on AVL:ssa tarkoitettu 
matkatoimistopalvelu 

– Yksittäisen kuljetuspalvelun myyntiin sovelletaan matkatoimistopalvelujen 
marginaaliverotusmenettelyä

14.4.202120
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Marginaaliveron laskeminen
Esimerkki 7
 Tule Lappiin Oy myy matkailupalveluyhdistelmän, johon sisältyy kuljetus 

Helsingistä Ylläkselle ja takaisin, kolmen yön majoitus hotellissa 
Äkäslompolossa sekä kahden päivän hissiliput paikallisessa 
laskettelukeskuksessa

– Tule Lappiin Oy ostaa kaikki palvelut muilta elinkeinonharjoittajilta

 Muilta elinkeinonharjoittajilta ostetut palvelut arvonlisäveroineen maksavat 700 
euroa

– Tule Lappiin Oy myy palvelun 840 euron hintaan

– Voittomarginaali: 840 euroa - 700 euroa = 140 euroa

 Suoritettavan veron määrä 

– Veron peruste: 140 euroa - (140 euroa x 24/124) = 140 euroa - 27,10 euroa = 112,90 euroa

– Suoritettava arvonlisävero: 112,90 euroa x 24 % = 27,10 euroa
14.4.202121

Marginaaliveron laskeminen

 Jos matkanjärjestäjä myy asiakkaalle osana yhdistelmää sekä itse suoritettuja palveluja että 
alihankintana ostettuja marginaaliverotusmenettelyn alaisia palveluja, soveltuu 
marginaaliverotusmenettely vain alihankintana ostettuihin palveluihin

– Matkanjärjestäjän tulee jakaa koko myynnin kate sekä itse tuotettujen ja alihankintana ostettujen 
palvelujen kesken

 Ennakkomaksusta vero kohdistetaan sille kuukaudelle, jona maksu asiakkaalta saadaan

– Jos matkanjärjestäjä saa matkustajalta ennakkoon maksun joko koko matkahinnasta tai osasta 
matkahintaa, ennakkomaksuun tulee lähtökohtaisesti soveltaa samaa arvonlisäverokäsittelyä kuin 
varsinaiseen myyntiin

– Jos matkanjärjestäjälle aiheutuvia matkan todellisia kustannuksia ei voida määrittää ennakkomaksun 
maksamishetkellä, matkanjärjestäjän on määriteltävä voittomarginaali arvioimalla matkanjärjestäjän 
lopulta vastattavaksi tulevat todelliset kokonaiskustannukset

– Kun voittomarginaali lasketaan arvion perusteella, on tällä perusteella ilmoitettua veroa oikaistava, kun 
todellinen alihankintaostojen suuruus selviää. 
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