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Jakelussa mainitut

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi polttoturpeen verotusta koskeviksi
muutoksiksi
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun
lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n
muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön polttoturpeen verotuksen
lattiahintamekanismi, jonka avulla varmistettaisiin turpeen energiakäytön
väheneminen myös päästöoikeuden hinnan laskiessa. Lisäksi ehdotetaan
polttoturpeen verottoman käytön soveltamisalan laajentamista nykyisestä vuosina
2022–2029. Vuosina 2022–2026 verotonta olisi alle 10 000 megawattitunnin
vuotuinen käyttö ja vuosina 2027–2029 alle 8 000 megawattitunnin vuotuinen
käyttö. Verottomuus koskisi kaikkia polttoturvetta käyttäviä voimalaitoksia ja
lämpökeskuksia.
Turpeen käyttäjien rekisteröitymis- ja ilmoitusvelvollisuus laajennettaisiin
koskemaan turpeen verollisen käytön lisäksi myös niitä voimalaitoksia ja
lämpökeskuksia, jotka käyttävät polttoturvetta lämmön tuotantoon alle
verottomaksi säädetyn rajan. Tällaista käyttäjää pidettäisiin verotuksessa
polttoturpeen pienkäyttäjänä, jota koskeva säännös sisällytettäisiin omaaloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin.
Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu
käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2022. Polttoturpeen
verottoman käytön laajennus säädettäisiin määräajaksi vuosille 2022–2026 ja
2027–2029. Niiden polttoturpeen pienkäyttäjien, jotka harjoittavat toimintaa lain
voimaantullessa, olisi rekisteröidyttävä polttoturpeen pienkäyttäjäksi kuuden
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 23.8.2021 sähköpostilla
osoitteisiin valtiovarainministerio(at)vm.fi ja essi.taavitsainen(at)vm.fi.

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

puh. 0295 16001 (vaihde)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi
Y-tunnus 0245439-9

Finansministeriet
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 28, 00023 Statsrådet

tfn 0295 16001 (växel)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.finansministeriet.fi
FO-nummer 0245439-9

2 (3)

Sähköpostin otsikkoon toivotaan maininta ”Hankkeen VM069:00/2021 lausunto”.
Valtiovarainministeriö julkaisee saapuneet lausunnot valtioneuvoston
verkkosivuilla (http://valtioneuvosto.fi/hankkeet). Jos lausuntonne sisältää salassa
pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään salassa pidettävät kohdat sekä niiden
JulkL (621/1999) tai muun lain mukaisen salassapitoperusteen lausuntoon.

Lisätietoja asiasta antaa:
neuvotteleva virkamies Veli Auvinen
puh. 0295 530 384
veli.auvinen(at)vm.fi
(ajalla 2.–23.8.)

harjoittelija Santeri Aila
puh. 0295 530 557
santeri.aila(at)vm.fi
(ajalla 6.–9.7. ja 26.7.–23.8.)

Neuvotteleva virkamies

Veli Auvinen

Liitteet

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden
polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen
verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Jakelu

maa- ja metsätalousministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
ympäristöministeriö
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Verohallinto
Suomen ympäristökeskus SYKE
Afry Management Consulting Oy
Bioenergia ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Energiateollisuus ry
Greenpeace
Helen Oy
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Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Metsäteollisuus ry
Paikallisvoima ry
Suomen Ilmastopaneeli
Suomen Kaasuyhdistys ry
Suomen Kiinteistöliitto ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Suomen Lähienergialiitto ry
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
Suomen Yrittäjät ry
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Veronmaksajain Keskusliitto ry

