Hallituksen ilmastokokous 3.2.2020

Kestävän verotuksen tiekartta
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 sosiaalisenoikeudenmukaisuuden vaatimukset. Kokonaisuuteen kuuluvat
energiaverotuksen uudistus, liikenteen verotuksen uudistus, kiertotalouden edistäminen sekä
päästöihin perustuvan kulutusverotuksen selvittäminen. Hallitus aloittaa verotuksen tiekartan
toteutuksen seuraavasti.

Energia- ja liikenneverotus
Kestävän verotuksen tiekartan ensimmäinen vaihe käsittää energiaverotuksen uudistamisen.
Valmistelua on konkreettisesti tehty energiaverotuksen uudistamista selvittävässä
työryhmässä. Työryhmän toimeksiantona on ollut valmistella energiaverotuksen uudistus
hallitusohjelmakirjausten pohjalta, arvioida mahdollisia nykyisen energiaverojärjestelmän
muita kehitystarpeita sekä ottaa huomioon hiilineutraalisuustavoitteen ohella yritysten
kilpailukyky sekä sosiaaliset ja aluepoliittiset näkökohdat. Työryhmän keskeiset linjaukset
uudistuksen sisällöstä valmistuvat niin, että ne ovat käytettävissä kevään 2020
kehysriihessä. Työryhmän toimikausi päättyy 1.9.2020.
Liikenteen verotuksen osalta hallitus on päättänyt kiristää fossiilisten liikennepolttoaineiden
verotusta 1.8.2020 alkaen 250 miljoonalla eurolla arvioidun kuluttajahintaindeksin kehityksen
mukaisesti. Lisäksi poistetaan parafiinisen dieselin 120 miljoonan euron verotuki asteittain
vuosien 2021–2023 aikana. Liikenteen verotuksen kehittämistarpeita hallituskautta
pidemmällä aikavälillä arvioidaan liikenteen verotuksen työryhmässä. Liikenteen verotuksen
työryhmä tehtävänä on antaa suosituksia tarvittavista verotoimista päästöohjauksen
tehostamiseksi ja veropohjan turvaamiseksi. Lisäksi työryhmä selvittää keinoja toteuttaa
päästövähennyksiä työsuhde-etujen verotuksen muutoksilla. Työryhmä antaa väliraportin
työsuhde-etujen veromuutoksista kehysriiheen 2020 mennessä.
Hallitusohjelmassa päätetty energiaverotuksen kokonaisuudistus koostuu seuraavista
vaiheista:

Vaihe I
Alennetaan teollisuuden sähkövero EU:n sallimaan
minimiin kustannusneutraalisti.
Poistetaan teollisuuden energiaveron
palautusjärjestelmä. Muutos toteutetaan siten, ettei se

Toteutetaan asteittain vuoden 2021
alusta alkaen
Toteutetaan asteittain vuoden 2021
alusta alkaen

johda kohtuuttomiin tilanteisiin yksittäisten toimijoiden
kannalta
Alennetaan verotukea yhdistetyssä sähkön- ja lämmön
tuotannossa sekä korotetaan verotasoa
lämmityspolttoaineissa niin, että verotulot kasvavat
yhteensä 100 miljoonaa euroa vaalikauden aikana.

Vuoden 2021 alusta alkaen

Energiaverouudistus ja sen osana ratkaistava turpeen
verokohtelu käynnistyy keväällä 2020. Turpeen
energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030
mennessä. Energiaverotuksen kokonaisuudistuksen
osana arvioidaan turpeen verotukseen tarvittavat
muutokset, jotta turpeeseen liittyvä tavoite vuonna 2030
toteutuu.
Siirretään sähköveron veroluokkaan II
kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat lämpöpumput ja
konesalit
Päästökauppakompensaation tulevaisuus selvitetään
ottaen huomioon energiaverouudistuksessa esille tulevat
seikat

Pyritään toteuttamaan vuoden 2021
alusta. Muutos edellyttää EUoikeuden mukaisuuden
varmistamista.
Päätökset syksyn 2020 budjettiriihessä

Toimien tarkemmat sisällöt päätetään syksyn 2020 budjettiriiheen mennessä.
Vaihe II
Arvioidaan energiaverotuksen kehittämistarpeet 10-15
vuoden ajanjaksolla laatimalla energiaverotuksen
tiekartta, joka yhdessä päästökaupan kanssa tukee 2035
hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista ja ottaa
huomioon yritysten kilpailukyvyn sekä sosiaaliset ja
alueelliset näkökohdat.
Valmistelun tavoitteena on turvata veropohja
hallituskautta pidemmällä aikavälillä päästövähennysten
ja teknologiamuutosten yhteydessä. Aloitetaan tiekartan
toimia hallituskauden aikana.

Perustetaan syksyllä 2020
valmisteluelin energiaverotuksen
työryhmätyön valmistuttua.

Muut kestävän verotuksen tiekartan toimet
Hallitus tarkentaa muita hallitusohjelmaan sisältyviä kestävän verotuksen tiekartan toimia ja
niiden aikatauluja kuluvan vuoden kehys- ja budjettiriiheen mennessä.

