1 (2)
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Kuulemispyyntö energiaverotuksen uudistamisesta
Valtiovarainministeriö asetti 18.11.2019 – 1.9.2020 väliselle toimikaudelle työryhmän selvittämään energiaverotuksen uudistamista.
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan hallituksen ilmastotavoitetta palvelemaan valmistellaan kestävän verotuksen tiekartta, jonka
ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2020 kehysriiheen mennessä. Valmistelussa haetaan ratkaisuja, jotka edistävät hallituksen ilmastotavoitteita taloudellisesti tehokkaimmin, nopeuttavat siirtymää pois fossiilisista polttoaineista ja
jotka samalla täyttävät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimukset.
Hallitusohjelman mukaiseen kestävän kehityksen verouudistukseen kuuluu
muun muassa energiaverotuksen uudistus. Hallitusohjelman mukaan energiantuotannon päästöohjausta lisätään poistamalla teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä ja alentamalla II veroluokan sähkövero kohti EU:n sallimaa
minimitasoa. Uudistus toteutetaan kustannusneutraalisti siirtymäkauden kuluessa. Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukea alennetaan ja lämmityspolttoaineiden verotasoa korotetaan niin, että verotuotot kasvavat yhteensä
100 miljoonaa euroa vaalikauden aikana. Kaivokset siirretään sähköveroluokkaan I ja ne poistetaan energiaveron palautusjärjestelmästä. Lisäksi hallitusohjelman mukaan sähköveroluokkaan II siirretään kaukolämpöverkkoon lämpöä
tuottavat lämpöpumput ja konesalit.
Työryhmän tehtävänä on valmistella energiaverotuksen uudistus edellä mainittujen hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoksi. Lisäksi työryhmän tulee arvioida mahdollisia nykyisen energiaverojärjestelmän muita kehitystarpeita.
Työryhmän keskeiset linjaukset uudistuksen sisällöstä valmistuvat niin, että ne
ovat käytettävissä kevään 2020 kehysriihessä. Tarvittavat hallituksen esitykset
pyritään valmistelemaan niin, että ne ovat pääosin annettavissa syksyllä 2020.
Työryhmä kuulee työnsä alussa ja työskentelyn aikana tutkijoita, järjestöjä ja
keskeisiä sidosryhmiä.
Työryhmä kutsuu 13.2.2020 järjestettävään kuulemistilaisuuteen Energiateollisuus ry:n, Fortum Oyj:n, FiCom ry:n, St1 Oy:n ja Elisa Oyj:n. Kuulemistilaisuus
järjestetään valtioneuvoston linnassa klo 9.30-11.00.
Toivomme kultakin organisaatiolta noin 10 minuutin esitystä kuulemistilaisuudessa. Erityisesti toivomme vastauksia alla oleviin kysymyksiin. Lisäksi varaamme aikaa keskusteluun.
Halutessanne voitte laajemminkin esittää näkemyksiä energiaverouudistuksesta. Pyydämme toimittamaan materiaalin ennen kuulemista 11.2.2020 mennessä säädösvalmistelusihteeri Satu Juvoselle (satu.juvonen@vm.fi).
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Pyydämme myös huomioimaan, että toimittamanne asiakirjat ovat julkisia. Mahdollisista niihin sisältyvistä salassa pidettäviä tiedoista tulee ilmoittaa perusteluineen erikseen.
Kysymykset:
1) Millä tavalla olisi mielestänne paras tapa toteuttaa kaukolämpöverkkoon
lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja konesalien sähköveron alennus?
Mitä muita seikkoja tulisi ottaa huomioon veronalennusta toteutettaessa?
2) Millaisen realistisen potentiaalin näette hukkalämpöjen hyödyntämissä ja
mitä voitaisiin tehdä sen tehostamiseksi, että niitä hyödynnettäisiin nykyistä
enemmän?
3) Miten kirjaus, jossa verotukea yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa
pienennetään sekä korotetaan verotasoa lämmityspolttoaineissa niin, että
verotulot kasvavat yhteensä 100 milj. euroa vaalikauden aikana tulisi toteuttaa? Esimerkiksi: tulisiko muutos toteuttaa painottaen CHP-tuen poistoa vai
polttoaineiden verojen korottamista?
Näettekö, että esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden tukien (CHP:n ja turpeen) poistaminen ja/tai fossiilisten polttoaineiden veronkorotukset voisivat
osaltaan auttaa päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa ja esimerkiksi kannustaa hukkalämpöjen hyödyntämiseen.
4) Sähköveroluokan II sähköveron alennuksen aikataulu on kytköksissä energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautuksen poistoon. Miten ja millä aikataululla toimenpide tulisi toteuttaa?
Mikäli tilaisuuden ajankohta ei sovi, voitte toimittaa kirjallisen näkemyksen työryhmälle 11.2.2020 mennessä.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen pyydetään tekemään viimeistään 11.2.2020 säädösvalmistelusihteeri Satu Juvoselle (satu.juvonen@vm.fi tai puh.
0295530452).
Lisätietoja saa työryhmän puheenjohtajalta:
lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen
puh. 029 553 0372, leo.parkkonen@vm.fi
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