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Suomen Tuulivoimayhdistykseltä (STY) ei ole pyydetty lausuntoa yllä olevasta asiasta. STY
kuitenkin toivoo, että alla oleva lausunto huomioidaan hallituksen esitysluonnosta muokatessa,
sillä tuulivoimatuottajissa on myös useita mankalatoimintamallilla toimivia yhtiöitä, joihin
esitetty muutos vaikuttaa. Tuulivoima-ala on erittäin pääomaintensiivinen ala, joka on
investoinut ja tulee jatkossakin investoimaan Suomeen paljon.
Mankalatoimintamallilla toimiva yhtiö on useamman yrityksen yhdessä omistama yhtiö, jonka
avulla mahdollistetaan energia-alalla yksitäiselle yritykselle liian suurien tai riskialttiiden
investointien toteuttaminen. Mankalatoimintamallilla toimiva yhtiö ei tavoittele voittoa, sen
investoinnit ovat hyvin pitkäikäisiä ja sähkö myydään omistajille omakustannehintaan, jolloin
EBITDA jää hyvin alhaiseksi. Hallituksen esityksen korkojen vähennysoikeuden rajaus 25
prosenttiin EBITDA:sta koskeekin erityisen voimakkaasti juuri mankalatoimintamallilla toimivia
yhtiöitä nostaen näiden yhtiöiden verokustannuksia. Nykyisellä, matalalla korkotasolla, 3
miljoonan euron raja ulkoisten lainojen koroille rajaa korkorajoituksen piiriin joutuvien yritysten
määrän melko pieneksi. Mikäli korot nousevat, muuttuu tilanne kuitenkin huomattavasti, sillä
yritysten EBITDA ei kasva korkojen noustessa.
STY kannattaa aggressiivista verosuunnittelua ehkäiseviä sekä voitonsiirtoja ja veropohjan
rapautumista torjuvia toimenpiteitä. Mankalatoimintamallilla toimivat yhtiöt eivät kuitenkaan
ole aggressiivisen verosuunnittelun välineitä vaan niiden avulla toteutetaan Suomen
huoltovarmuuden kannalta välttämättömiä investointeja, eikä niiden siten tulisi kärsiä
sääntelystä, joka on tehty suitsimaan aggressiivista verosuunnittelua.
Muutospaine korkovähennysrajoitukseen tulee EU:n direktiivistä, joten se on sisällytettävä
kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivi kuitenkin sallii poikkeuksia, joita ei nyt olla sisällyttämässä
suomalaiseen lainsäädäntöön. STY esittää, että hallituksen esityksen jatkokehittämissä
lainsäädäntöön sisällytetään ainakin seuraavat asiat:
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1. korkovähennyskatto nostetaan 25 prosentista 30
prosenttiin. Suomessa jo nyt etuyhteyslainoja koskevan direktiiviä tiukemman 25
prosentin katon käyttöönotto ulkoisille lainoille ei ole perusteltu.
2. selvitetään mahdollisuutta jättää energia-alan investoinnit osana pitkän aikavälin julkisia
infrastruktuurihankkeita korkovähennysrajoituksen ulkopuolelle (veronkiertodirektiivin 4
artiklan 4 kohta). 4 kohdan toisen alakohdan mukaan pitkän aikavälin julkisella
infrastruktuurihankkeella tarkoitetaan hanketta, jolla tuotetaan, kehitettään, käytetään
ja/tai ylläpidetään laajamittaista omaisuutta, jonka jäsenvaltio katsoo olevan yleisen edun
mukainen. Kotimainen, uusiutuva energiantuotanto on yleisen edun mukaista toimintaa.
3. korkovähennysrajoitusta tarkastellaan koko konsernin tasolla, kuten direktiivi
mahdollistaa.
4. ennen 17.6.2016 otetut lainat tulisi rajata sääntelyn ulkopuolelle direktiivin
mahdollistamalla tavalla.
5. vaikutusten arviointia parannetaan ja vaikutukset arvioidaan toimialoittain.
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