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Lausunnon sisältö
Viite: PALTAn VM:än 20.08. 2014 toimittama lausunto

1. Viesti 1: Esitetty sähköveron korotus palveluyrityksille
on peruttava
2. Kaikille yrityksille yhtenäinen sähköverokanta –
neutraali katsantokanta olisi energiaintensiivisyys
3. Yritysten sähköveron yhtenäistämisen
kustannusvaikutuksista
4. Viesti 2: Kohtuuhintainen tavaraliikenteen dieselöljy
turvattava
Riitta Varpe
14.10.2014

Palvelu- ja teollisuusyrityksiä on kohdeltava
yhdenvertaisesti sähköverotuksessa
• Esitetty 1-veroluokan sähköveron korotus 1,903 snt/ kWh:sta 2,253
snt/ kWh:iin on hylättävä.
– Sähköveroa on korotettiin 2014 alussa 1,703 snt/kWh:sta eli esitetty korotus
merkitsisi kolmanneksen korotusta vuoteen 2013 verrattuna
– Korotuksen jälkeen 1- ja 2- sähköveroluokkien ero olisi yli kolminkertainen
– Uusi korotus merkitsisi yksityisille palveluyrityksille noin 50 milj.€ lisärasitetta
– 2015 teollisuus kuluttaa sähköä neljä kertaa enemmän kuin yksityiset palvelut,
mutta yksityiset palvelut maksaisivat sähköveroa kaksi kertaa enemmän kuin
teollisuus

Riitta Varpe
14.10.2014

... Jatkuu ... Palvelu- ja teollisuusyrityksiä on kohdeltava yhdenvertaisesti
sähköverotuksessa

• Yrityksille vain yksi veroluokka – mikäli porrastusta tarvitaan,
neutraali lähtökohta sähköverolle olisi energiaintensiivisyys
– Kaikkia yrityksiä on käsiteltävä yhdenvertaisesti sähköveroa määritettäessä
– Toimialarajat ovat hämärtyneet, jako teollisuuteen ja palveluihin on
vanhanaikainen ja 1- ja 2 veroluokan jako ei ole enää relevantti
– Digitalisaatio on muuttanut palvelumarkkinat. Kansainvälistesti kasvavien
palvelualojen kilpailukykyä ja globaalia markkina-asemaa ei saa heikentää
lisärasitteilla
– Toimialakohtainen poliittinen harkinta sähköverossa vääristää kilpailua ja lisää
tulkinnanvaraisuutta
– Korotuksen jälkeen teollisuuden efektiivinen sähköverokanta on 0,311 kun
yksityisillä palveluilla luku on 2,099 snt/KWh.
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Sähköveron rasitus on epäsuhtainen
Sähkön kulutus ja verokertymä 2013
Osuus kulutuksesta ja verokertymästä, %

Yksityiset
palvelut
maksavat
sähköveroja

180 Milj. €
(netto)

Sähkön kulutus ja verokertymä 2015
Osuus kulutuksesta ja verokertymästä, %

Yksityiset
palvelut
maksavat
sähköveroja

230 Milj. €
(netto)

Kotitalouksien osuus kulutuksesta on kolmannes ja
verokertymästä puolet

14.10.2014

Laskelmat: PALTA ry,

Tietolähde: Tilastokeskus / Energian hankinta ja kulutus, Valtiovarainministeriö / Talousarviot

Sähköveron rasitus on epäsuhtainen
Palvelut maksavat yli kuusinkertaista sähköveroa!
TWh

• Vuosina 2014-15 kuluttajien ja palvelujen
sähköverokantaa on tarkoitus korottaa
kolmanneksella vuoteen 2013 verrattuna
– Teollisuuden verokanta säilyy samana.
– Vuonna 2015 palvelujen verokanta on yli kolminkertainen
teollisuuteen verrattuna
– Vuonna 2015 teollisuus kuluttaa sähköä neljä kertaa
enemmän kuin yksityiset palvelut, mutta yksityiset
palvelut maksavat sähköveroa lähes kaksi kertaa
enemmän kuin teollisuus
– Vuonna 2015 teollisuuden efektiivinen sähköverokanta
on 0,311 kun yksityisillä palveluilla luku on 2,099
snt/KWh.
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Lähde: Valtiovarainministeriö / Talousarviot,

Laskelmat: PALTA ry

M€

Palvelut on talouden merkittävin toimiala
Palkansaajakorvaukset

Vuonna 2013

Vuonna 2013

14.10.2014

Arvonlisäys

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Palvelualat on tärkein veronmaksaja
Yritysten tuloverot

Henkilöiden ennakonpidätykset

4,8 Mrd. €
vuonna 2013

2012

26 Mrd. €
vuonna 2013

Energiaverokertymä (pl. kotitaloudet)

3,9 Mrd. €
vuonna 2013

2012

Verokertymä yhteensä 88 Mrd. euroa vuonna 2013
14.10.2014

Lähde: Verohallinto, Tilastokeskus

1-9/2014

Arvonlisäverokertymä

19 Mrd. €
vuonna 2013

1-9/2014

Yli puolet verokertymästä palkkasidonnaisia
Palvelut suurin palkanmaksaja
Verokertymä lajeittain

Palvelujen merkitys veronkertymälle
Verokertymä 2013

Verokertymä 2013

Mrd. €

14.10.2014

Osuus verokertymästä, %

Laskelmat: PALTA ry,

Tietolähde: Tilastokeskus, Verohallinto, Valtiovarainministeriö, Tullihallitus

Teollisuustuet maksatetaan muilla!
Teollisuus saa lisää tukia kun palvelujen verokantaa korotetaan
Milj. €

14.10.2014

Laskelmat: PALTA ry,

Vuonna 2013 teollisuuden matalampaa
sähköverotusta tuettiin 534 Milj. eurolla.
Vuonna 2015 teollisuutta tuetaan 791 Milj.
eurolla. Teollisuuden sähköverotukset
tuet kasvavat siis 257 Milj. eurolla.
Vastaavasti palvelujen, muun
elinkeinoelämän ja kuluttajien sähköverot
nousevat 227 Milj. eurolla.

Tietolähde: Tilastokeskus / Energian hankinta ja kulutus, Valtiovarainministeriö / Talousarviot

Kohtuuhintaisen tavaraliikenteen
dieselhinta turvattava
• 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.
– Polttoaineveron yhden sentin korotus lisää logistiikkakustannuksia 10 miljoonaa euroa.
– Esityksessä
• Moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotasoa ehdotetaan
nostettavaksi keskimäärin 1,3%
• Dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotasoa nostettavaksi noin 2%
– Liikennepolttoaineista kertyvän verotuoton arvioidaan kasvavan vuositasolla noin 42
miljoonaa euroa.
– Dieselöljyn osalta käytännössä dieselin hinta nousisi 0,95 senttiä litralta vuoden 2015 alussa.
– 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
Riitta Varpe
dieselin hinnan korotuksella.
14.10.2014

Yhteenveto
• Esitetty 1-veroluokan sähköveron korotus 1,903 snt/ kWh:sta 2,253
snt/ kWh:iin on hylättävä
• Yrityksille yhtenäinen sähköverokanta, neutraali lähestymistapa
sähköverotukselle tulisi olla eri alojen kilpailukyvyn turvaaminen ja
sähkölaskun merkitys alan kilpailukyvylle
• Energiaveron alennukset on yksi yritystuen muoto. Palvelualoihin
verrattuna vuonna 2013 teollisuuden matalampaa sähköverotusta
tuettiin 534 Milj. eurolla. Vuonna 2015 teollisuutta tuetaan 791 Milj.
eurolla. Teollisuuden sähköverotukset tuet kasvavat siis 257 Milj.
eurolla. Vastaavasti palvelujen, muun elinkeinoelämän ja kuluttajien
sähköverot nousevat 227 Milj. eurolla
Riitta Varpe
14.10.2014

