Utkast 6.7.2021
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande
skatter som betalas på eget initiativ
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt
lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ ändras. I propositionen föreslås det att det vid beskattningen av bränntorv införs en mekanism för lägsta pris
med vars hjälp det ska försäkras att användningen av torv för energiändamål minskar även när
priset på en utsläppsrätt sjunker. Det föreslås dessutom att det nuvarande tillämpningsområdet
för skattefri användning av bränntorv utvidgas under åren 2022–2029. Den årliga skattefria användningen ska vara lägre än 10 000 megawattimmar under åren 2022–2026 och lägre än 8 000
megawattimmar under åren 2027–2029. Skattefriheten ska gälla alla de kraftverk och värmecentraler som använder bränntorv.
Den registrerings- och anmälningsskyldighet som gäller användare av torv ska utvidgas så att
den förutom att gälla den skattepliktiga användningen av torv även gäller de kraftverk och värmecentraler som använder bränntorv för produktion av värme under gränsen för skattefrihet.
Sådana användare ska i beskattningen betraktas som småanvändare av torv och en bestämmelse
som gäller dem ska inkluderas i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband
med den.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2022. Utvidgningen av den skattefria
användningen av bränntorv ska gälla för viss tid mellan åren 2022–2026 och 2027–2029. De
småanvändare av torv som bedriver verksamhet när lagen träder i kraft ska registrera sig som
småanvändare av torv inom sex månader efter lagens ikraftträdande.
—————
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MOTIVERING
1 B a kg r u n d o c h b e r e d n in g
1.1 Bakgrund
1.2 Beredning
2 N u lä g e o c h b e d ö mn in g a v n u lä g et
3 Må lsä ttn in g
4 F ö rsla g e n o c h d e r a s ko n se kv en ser
4.1 De viktigaste förslagen
4.2 De huvudsakliga konsekvenserna
5 A lter n a tiv a h a n d lin g s v ä g a r
6 R emissv a r
7 S p ecia l mo tiv e r in g
8 I kra f ttr ä d a n d e
9 F ö rh å lla n d e til l a n d r a p r o p o sitio n er

Kläm
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 1 § 1 mom. och 17
§, sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 1226/2018 och 17 § i lag 768/2020, samt
fogas till lagen nya 15 a, 15 b och 17 a § som följer:
1§
För elström, stenkol, bränntorv, naturgas, tallolja och de i 2 a § avsedda produkterna ska till
staten som punktskatt (accis) betalas energiinnehållsskatt, koldioxidskatt, energiskatt och tillläggsskatt i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag. Vid beräkningen av koldioxidskatten
ska de ekvivalenta koldioxidutsläppen under bränslets hela livscykel beaktas.
——————————————————————————————
15 a §
Utöver det som föreskrivs i 15 § 1 mom. ska tilläggsskatt för bränntorv betalas om summan
av skatten på bränntorv och utsläppsrättens marknadspris (jämförelsetal) enligt skattetabell 2 i
bilagan underskrider det lägsta priset på 18,88 euro per megawattimme. Tilläggsskattens belopp
utgörs av differensen mellan det lägsta priset och jämförelsetalet med två decimalers noggrannhet.
Utsläppsrättens marknadspris bestäms som ett aritmetiskt medeltal för auktionspriset vid de
auktioner av utsläppsrätter som genomförts på den gemensamma auktionsplattformen för Europeiska unionens medlemsstater under en granskningsperiod på 12 månader som sträcker sig från
den 1 oktober till den 30 september. Det sålunda fastställda priset omvandlas till euro per megawattimme genom att använda koefficienten 0,61.
Tilläggsskatten tillämpas från och med början av det kalenderår som följer efter granskningsperioden och dess belopp fastställs genom förordning av statsrådet. Tilläggsskattens belopp ska
ändras endast om medeltalet för utsläppsrättens marknadspris som har beräknats enligt 2 mom.
ändras med minst en euro jämfört med det medeltal för utsläppsrättens marknadspris som används i den ikraftvarande förordningen.
15 b §
Oberoende av vad som föreskrivs i 15 § 1 mom. och 15 a § betalas inte skatt på sådan bränntorv vars årliga användning för produktion av värme underskrider:
1) 10 000 MWh under åren 2022–2026, och
2) 8 000 MWh under åren 2027–2029.
17 §
En användare enligt 15 § 2 mom. ska registrera sig som skattskyldig. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen.
17 a §
Den som i sitt kraftverk eller i sin värmecentral använder bränntorv för att producera värme
ska registrera sig som skattskyldig.
4

Om användningen av bränntorv för produktion av värme i ett kraftverk eller i en värmecentral
underskrider den mängd som har fastställts i 15 § 1 mom. eller i 15 b § ska användaren registrera
sig som småanvändare av torv.
Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
De småanvändare av torv som avses i 17 a § 2 mom. och som bedriver verksamhet när lagen
träder i kraft ska registrera sig som småanvändare av torv inom sex månader efter lagens ikraftträdande.
—————
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2.
Lag
om ändring av 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på
eget initiativ

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
(768/2016) 11 § 6 mom., sådant det lyder i lag 783/2020, som följer:
11 §
Skatteperiod
——————————————————————————————
Den skatteperiod som ska tillämpas vid beskattningen av elström för småskaliga producenter
som avses i 2 § 1 mom. 5 b-punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt
vid beskattningen av en småanvändare av bränntorv som avses i 17 a § 2 mom. i den lagen är
ett kalenderår.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————

Helsingfors den 20xx
Statsminister

Sanna Marin

Finansminister Annika Saarikko
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 1 § 1 mom. och 17
§, sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 1226/2018 och 17 § i lag 768/2020, samt
fogas till lagen nya 15 a, 15 b och 17 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
För elström, stenkol, bränntorv, naturgas,
tallolja och de i 2 a § avsedda produkterna ska
till staten som punktskatt (accis) betalas energiinnehållsskatt, koldioxidskatt och energiskatt i enlighet med vad som föreskrivs i
denna lag. Vid beräkningen av koldioxidskatten ska de ekvivalenta koldioxidutsläppen under bränslets hela livscykel beaktas.

1§
För elström, stenkol, bränntorv, naturgas,
tallolja och de i 2 a § avsedda produkterna ska
till staten som punktskatt (accis) betalas energiinnehållsskatt, koldioxidskatt, energiskatt
och tilläggsskatt i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag. Vid beräkningen av koldioxidskatten ska de ekvivalenta koldioxidutsläppen under bränslets hela livscykel beaktas.
——————————————

——————————————

15 a §
Utöver det som föreskrivs i 15 § 1 mom. ska
tilläggsskatt för bränntorv betalas om summan av skatten på bränntorv och utsläppsrättens marknadspris (jämförelsetal) enligt skattetabell 2 i bilagan underskrider det lägsta
priset på 18,88 euro per megawattimme. Tillläggsskattens belopp utgörs av differensen
mellan det lägsta priset och jämförelsetalet
med två decimalers noggrannhet.
Utsläppsrättens marknadspris bestäms som
ett aritmetiskt medeltal för auktionspriset vid
de auktioner av utsläppsrätter som genomförts på den gemensamma auktionsplattformen för Europeiska unionens medlemsstater
under en granskningsperiod på 12 månader
som sträcker sig från den 1 oktober till den 30
september. Det sålunda fastställda priset omvandlas till euro per megawattimme genom att
använda koefficienten 0,61.
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
Tilläggsskatten tillämpas från och med början av det kalenderår som följer efter granskningsperioden och dess belopp fastställs genom förordning av statsrådet. Tilläggsskattens belopp ska ändras endast om medeltalet
för utsläppsrättens marknadspris som har beräknats enligt 2 mom. ändras med minst en
euro jämfört med det medeltal för utsläppsrättens marknadspris som används i den ikraftvarande förordningen.
15 b §
Oberoende av vad som föreskrivs i 15 § 1
mom. och 15 a § betalas inte skatt på sådan
bränntorv vars årliga användning för produktion av värme underskrider:
1) 10 000 MWh under åren 2022–2026, och
2) 8 000 MWh under åren 2027–2029.

17 §
17 §
En användare enligt 15 § ska registrera sig
En användare enligt 15 § 2 mom. ska regisom skattskyldig. Bestämmelser om registre- strera sig som skattskyldig. Bestämmelser om
ringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattela- registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktgen.
skattelagen.
17 a §
Den som i sitt kraftverk eller i sin värmecentral använder bränntorv för att producera
värme ska registrera sig som skattskyldig.
Om användningen av bränntorv för produktion av värme i ett kraftverk eller i en värmecentral underskrider den mängd som har
fastställts i 15 § 1 mom. eller i 15 b § ska användaren registrera sig som småanvändare
av torv.
Bestämmelser om registreringsförfarandet
finns i 5 kap. i punktskattelagen.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
De småanvändare av torv som avses i 17 a
§ 2 mom. och som bedriver verksamhet när lagen träder i kraft ska registrera sig som småanvändare av torv inom sex månader efter lagens ikraftträdande.
———
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2.
Lag
om ändring av 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på
eget initiativ

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
(768/2016) 11 § 6 mom., sådant det lyder i lag 783/2020, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
11 §

11 §

Skatteperiod

Skatteperiod

——————————————
Den skatteperiod som ska tillämpas vid beskattningen av elström för småskaliga producenter som avses i 2 § 1 mom. 5 b-punkten i
lagen om punktskatt på elström och vissa
bränslen är ett kalenderår.

——————————————
Den skatteperiod som ska tillämpas vid beskattningen av elström för småskaliga producenter som avses i 2 § 1 mom. 5 b-punkten i
lagen om punktskatt på elström och vissa
bränslen samt vid beskattningen av en småanvändare av bränntorv som avses i 17 a § 2
mom. i den lagen är ett kalenderår.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———

——————————————
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