Riitta Varpe

1 (3)

Lausunto

Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto
Eduskunta
sara.kuitunen@eduskunta.fi

Lausuntopyyntö 30.9.2014
HE 128/2014 vp (energiaverotus)
Palvelualojen työnantajat PALTA ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä energiaverotuksen muutoksia koskevaan hallituksen esitykseen ja kutsusta tulla perustelemaan näkemyksensä Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan
verojaostolle 15.10.2014 klo 10.30.
Viitaten PALTA ry:n 20.8.2014 Valtiovarainministeriölle jättämään lausuntoon
korostamme, että
1. Esitetty 1-veroluokan sähköveron korotus 1,903 snt/ kWh:sta 2,253 snt/
kWh:iin on hylättävä. Esitys on kohtuuton, haittaisi merkittävästi palveluyritysten kilpailukykyä ja johtaa sähköveron rasituksen entistä suurempaan
epäsuhtaan.
–
–
–

–

Sähköveroa korotettiin 2014 alussa 1,703 snt/kWh:sta eli esitetty korotus merkitsisi 33 % korotusta vuoteen 2013 verrattuna.
Korotuksen jälkeen palvelujen sähköverokanta olisi yli kolminkertainen
teollisuuteen nähden.
Uusi korotus merkitsisi yksityisille palveluyrityksille noin 60 milj. € lisärasitetta ja edelleen heikentäisi palveluyritysten kilpailukykyä ja mahdollisuutta työllistää.
2015 teollisuus kuluttaa sähköä neljä kertaa enemmän kuin yksityiset
palvelut, mutta yksityiset palvelut maksaisivat korotuksen jälkeen sähköveroa kaksi kertaa enemmän kuin teollisuus.
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2. Neutraali lähestymistapa sähköverolle tulisi olla eri alojen kilpailukyvyn turvaaminen ja sähkölaskun merkitys alan kilpailukyvylle eikä jako teollisuuteen ja palveluihin.
–
–
–

–
–

Toimialarajat ovat hämärtyneet, jako teollisuuteen ja palveluihin on
vanhanaikainen ja 1- ja 2 veroluokan jako ei ole enää relevantti.
Kaikkia yrityksiä tulisi käsitellä yhdenvertaisesti sähköveroa määritettäessä.
Digitalisaatio on muuttanut palvelumarkkinat. Kansainvälistesti kasvavien palvelualojen kilpailukykyä ja globaalia markkina-asemaa ei saa heikentää lisärasitteilla.
Jos yrityksille halutaan asettaa useita sähköveroluokkia, tulee perustana olla energiaintensiivisyys eikä toimiala.
Toimialakohtainen poliittinen harkinta sähköverossa vääristää kilpailua
ja lisää tulkinnanvaraisuutta.

3. Dieselöljyn veronkorotuksesta vuoden 2015 alussa tulee luopua.
Kuljetuskustannusten nousun hillitsemiseksi ja kv. kilpailukyvyn parantamiseksi dieselöljyn veron korotusten vaikutus tulee kompensoida hyötyliikenteelle luomalla dieselöljyn veroa koskevan palautusjärjestelmä.
–

–
–

2010 - 2014 dieselin verotaso on noussut kompensaatiot huomioiden
14,7 %, josta on koitunut logistiikkakustannusten lisäystä yli 130 miljoonaa euroa.
Esitetty Diesel-öjyn verokorotus merkitsisi elinkeinoelämälle noin 10
milj. euron lisäystä logistiikkakustannuksiin.
Koska EU:ssa vuoden 2015 alusta voimaan tuleva rikkidirektiivi nostaa
Suomen elinkeinoelämän kuljetuskustannuksia huomattavasti (arviolta
noin 500 milj. euroa /v), niin Suomen elinkeinoelämän logistista kilpailukykyä ei tulisi rasittaa enää vuoden 2015 alussa dieselin hinnan korotuksella.

Palvelujen merkitys kasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin luojana on kiistaton ja
myös palvelujen kilpailukyky on turvattava:
–
–
–

Yksityiset palveluyritykset työllistävät 36 % suomalaisista.
Yksityisten palvelujen osuus BKT:stä on noin 40 %.
Uudet työpaikat syntyvät palvelualoille, vuodesta 2000 palveluihin on syntynyt 200.000 uutta työpaikkaa.
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Kasvuyrityksistä noin 55 % on palveluyrityksiä.
Digitalisaation ansiosta palvelut ovat globaalisti kasvavaa liiketoimintaa ja
kohtaavat päivittäin kansainvälisen kilpailun.
Palvelujen kansainvälinen kauppa kasvaa globaalisti noin 25 – 30 % vuodessa. palveluviennissä on merkittävää kasvupotentiaalia. palveluyrityksiä
ei saa rasittaa kohtuuttomalla verotaakalla.
Suomessa palvelutuotteiden osuus viennin arvolisästä on 44 % ja teollisuustuotteiden 41 %, mutta esim. Ruotsissa palveluvienti kasvaa huomattavasti nopeammin kuin Suomessa.
Palveluissa on runsaasti energiaintensiivisiä aloja, jotka ovat kansainvälisessä kilpailussa. Esim.
Digisisältö- ja ohjelmistopalvelut, logistiikka ja logistiikkakeskukset, erikoisvarastot, matkailun liitännäispalvelut, kauppakeskukset…

Digitalisaation ansiosta palvelutkin ovat globaalissa kilpailussa. On suuri uhka,
että juuri energiaintensiiviset palvelut kuten voimakkaassa kasvussa olevat itpalvelut, erityisvarastot ja logistiikkakeskukset siirtyvät sinne, missä toimintaympäristö ja energian hinta on kilpailukykyisintä. McKinseyn selvityksen mukaan jopa kolmannes palvelutyöstäkin voi siirtyä pois Suomesta, jos toimintaedellytykset eivät ole kilpailukykyiset. Myös suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyky on merkittävällä tavalla riippuvainen BtoB-palvelujen kilpailukyvystä,
johon mm sähköverolla on suuri vaikutus.
Oheiseen liitemateriaaliin on lähteet mainiten kerätty tausta-aineistoa ja perusteluja palvelujen merkityksestä Suomen kansantaloudelle ja kilpailukyvylle.
Helsingissä 14.10.2014
Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Liitemateriaali:
– PALTA ry lyhyesti
– PALTAN kanta sähköveron korotukseen
– Palvelujen kansantaloudellinen merkitys
– Palvelujen ja teollisuuden sähkön kulutus ja verokertymät
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