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30.1.2020

Vero-osasto
Krista Sinisalo

Energiaverotuksen uudistamista selvittävä työryhmä, 4. kokous
Aika

29.1.2020, klo 9.30-12.00

Paikka

Valtioneuvoston linna, nh Snellmanni

Osallistujat

Leo Parkkonen (VM)
Veli Auvinen (VM)
Veli-Pekka Reskola (MMM)
Outi Honkatukia (YM)
Petteri Kuuva (TEM)
Saija Taipale (Verohallinto)
Bettina Lemström (TEM)
Krista Sinisalo (VM)

puheenjohtaja

sihteeri
sihteeri

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30

2 Kuulemiset klo 9.30-11.00
Paikalla olivat kuultavina EK:n, Metsäteollisuus ry:n, Kaivoteollisuus ry:n ja
Kauppapuutarhaliitto ry:n edustajat. Jokaiselle oli varattu noin 10 min. aikaa
esitellä näkemyksensä erityisesti ennakkoon kuulemispyynnössä lähetettyihin
kysymyksiin. Kysymykset liittyivät energiaverokirjausten toteuttamistapaan ja
aikataulutukseen. Esitysten jälkeen käytiin vapaata keskustelua kysymysten
pohjalta ja muutoin energiaverotuksen uudistamisesta.

3 Asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Asialista on lähetetty työryhmälle 28.1.2020. Työryhmä hyväksyi asialistan ilman lisäyksiä.
Työryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan muutoksitta.
3 Hallitusohjelman kirjaukset: energiaveroleikkuri yms.
Esiteltiin jatkojalostettua esitystä hallitusohjelman kirjausten osalta, nykytilannetta, toteuttamisvaihtoehtoja ja ensimmäisiä arvioita vaikutuksista - energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen poistaminen ja sähköveron alennus,
CHP – verotuen alennus ja lämmityspolttoaineiden verotasojen korotus, niin,
että verotulot kasvavat yhteensä 100 milj. euroa vaalikauden aikana.
4 Kuulemisten läpikäynti

Valtiovarainministeriö

Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Puh 0295 16001 (Vaihde)
Faksi 09 160 33123

valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi

Y-tunnus 0245439-9
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Työryhmä keskusteli kokouksen alussa käydyistä kuulemisista. Tiivistetysti
kuultavat pitivät hallitusohjelman kirjauksia realistisina kuten energiaveroleikkurin poistamista ja sähköveron alennusta, mutta pitivät tärkeänä sitä, että energiaveroleikkurin poistamista ei tehdä yhdellä kertaa ja ensi vuoden alussa, vaan
tarvitaan pitkä siirtymäaika, esim. kahdessa osassa, toinen 2021 alussa ja toinen myöhemmin (esim. yli hallituskauden)

5 Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 13.2.2020.
Seuraavassa kokouksessa pidetään toinen kuuleminen.
Kuulemispyyntö lähetetään kutsuttaville (4-5 tahoa) lähipäivinä. Pyyntöön liitetään keskustelua varten ennakkokysymyksiä kaukolämpöverkkoon lämpöä
tuottavien lämpöpumppujen ja konesalien siirtämisestä alempaan sähköveroluokkaan koskevan hallitusohjelman kirjauksen osalta.
Kuulemisten lisäksi kokouksessa käydään läpi hukkalämpöön, lämpöpumppuihin ja konesaleihin liittyviä kysymyksiä lisäselvityksen kilpailutusta varten.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

