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PRESSMEDDELANDE nr 03/09 

den 15 januari 2009 

Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-357/07 

TNT Post UK Ltd mot The Commissioners of Her Majesty´s Revenue & Customs 

BRITTISKA ROYAL MAILS POSTTJÄNSTER OMFATTAS ENLIGT 
GENERALADVOKATEN I PRINCIP AV UNDANTAGET FRÅN 

MERVÄRDESSKATTEPLIKT 

Royal Mail är i egenskap av leverantör av i allmänintresset definierade och kontrollerade 
samhällsomfattande tjänster skattskyldig till mervärdesskatt endast för tillhandhållande av 

individuellt framförhandlade tjänster  

Det idag föredragna förslaget till avgörande avser frågan enligt vilka förutsättningar leverantörer 
av posttjänster undantas från mervärdesskatteplikt. Frågan har uppkommit med anledning av en 
talan som väckts av TNT Post UK Ltd, som anser att de posttjänster som tillhandahålls av Royal 
Mail inte ska omfattas av undantaget från mervärdesskatteplikt. Ett sådant undantag förbehålls 
enligt sjätte mervärdesskattedirektivet1 det ”offentliga postväsendet”. På den i Förenade 
kungariket fullständigt avreglerade marknaden finns inte längre något offentligt postväsende. 

Generaladvokaten Kokott påpekar i sitt förslag till avgörande att det inte är förenligt med syftet 
med undantaget från mervärdesskatteplikt att endast tillämpa undantaget på statliga leverantörer 
eller att överhuvudtaget inte tillämpa detta undantag när det inte längre finns någon statlig 
leverantör. Syftet att posttjänster, vars kostnadseffektiva tillhandahållande ligger i 
allmänintresset, inte ska fördyras gäller även på en avreglerad marknad. I postdirektivet2 
föreskrivs således att användarna, även utan statligt postmonopol, ska ha tillgång till 
samhällsomfattande tjänster som inbegriper stadigvarande tillhandahållna posttjänster av 
fastställd kvalitet till rimliga priser för samtliga användare. Då postdirektivets och 
mervärdesskattedirektivets syften, att säkerställa att allmänheten tillhandahålls 
posttjänster till rimliga priser, överlappar varandra kan operatörer av allmänna postnät 
som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster betraktas som offentligt postväsende.  

                                                 
1 Rådets sjätte direktiv av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande 
omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1, svensk 
specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28), från och med den 1 januari 2007 ersatt av rådets direktiv 2006/112/EG av 
den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1-118). 
2 Europaparlamentets och rådets 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av 
gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (EGT 1998, L 15, s. 14) i 
dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG av den 10 juni 2002 (EGT L 176, s. 21). 



Royal Mail är den enda leverantören av samhällsomfattande tjänster i Förenade kungariket. 
Royal Mail måste uppfylla en rad villkor, framförallt att säkerställa att posttjänster tillhandahålls 
enhetligt i hela Förenade kungariket och till rimliga priser. De posttjänster som ska 
tillhandahållas av Royal Mail omfattar dessutom även skyldigheten att skapa ett för allmänheten 
tillräckligt nätverk av inlämningsställen (postkontor och brevlådor), insamling av 
postförsändelser varje arbetsdag från varje inlämningsställe och att säkerställa utdelning till varje 
adress i Förenade Kungariket. Royal Mail är härvidlag skyldigt att iaktta vissa 
kvalitetsstandarder vad gäller tiderna för postbefordran, förststaklassbreven ska normal delas ut 
nästkommande arbetsdag.  

Generaladvokaten anser emellertid att samtliga de tjänster som Royal Mail tillhandhåller 
inte nödvändigtvis ska omfattas av undantaget från mervärdesskatteplikt. Undantaget 
omfattar endast de tjänster som tillhandahålls i allmänintresset. 

Eftersom medlemsstaterna med beaktande av deras geografiska, sociala och ekonomiska särdrag 
inom ramen för bestämmelserna i postdirektivet fastställer de posttjänster vars tillhandahållande 
ska garanteras i det allmännas intresse, ska de vid tillämpningen av undantaget från 
mervärdesskatteplikt hålla fast vid de värderingar som ligger till grund för postregleringen.  

En samhällsomfattande tjänst föreligger därvid inte endast när den tillhandahålls med 
användning av den infrastruktur som leverantörer av samhällsomfattande tjänster förfogar över. 
Den måste dessutom genomföras till de standardiserade villkor och priser som gäller för 
allmänheten. Föst då kan den anses som en tjänst som tillhandahålls av ett offentligt postväsende 
och som är av allmänintresse. Undantaget kan inte under några omständigheter tillämpas 
när denna post befordras till individuellt framförhandlade priser. 

ANMÄRKNING: Generaladvokatens förslag är inte bindande för domstolen. 
Generaladvokaternas uppgift är att helt självständigt föreslå domstolen en rättslig lösning i 
målet. Ledamöterna i Europeiska gemenskapernas domstol inleder nu överläggningar i 
detta mål. Domen kommer att meddelas vid ett senare tillfälle. 

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för 
domstolen. 

Meddelandet finns tillgängligt på följande språk: DE EL EN FR IT NL SV 

Förslaget till avgörande i fulltext finns tillgängligt på domstolens webbplats 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SV&Submit=rechercher&numaff=C-357/07 

i regel från kl. 12.00 (CET) den dag då det föredras. 

För ytterligare upplysningar, var vänlig kontakta Gitte Stadler 
Tel: (00352) 4303 3127, fax: (00352) 4303 3656 
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