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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköverosta annetun lain 
3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Sähkövero ehdotetaan koeotettavaksi nykyisestä 
1,4 pennistä 1,6 penniin kilowattitunnilta vuo
deksi 1984. Ehdotetulla lailla korvattaisiin vuo
deksi 1984 24 päivänä marraskuuta 1983 annettu 
ja vuoden 1984 alusta voimaan tuleva laki, jolla 
sähköveron määrä on korotettu 1, 5 penniin kilo
wattitunnilta. Korotuksen arvioidaan lisäävän 

sähköveron tuottoa noin 100 miljoonalla markal
la vuonna 1984. 

Esitys liittyy vuoden 1984 tulo- ja menoarvio
esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. Laki on tarkoitus saattaa voimaan 
vuoden 1984 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Laki sähköverosta (652/76) tuli voimaan vuo
den 1976 syyskuun alussa. Sen mukaan maassa 
tuotetusta ja maahan tuodusta sähköstä oli suori
tettava sähköveroa 1 penni kilowattitunnilta. 

Sen jälkeen on sähköveroa korotettu ensin 1,3 
penniin kilowattitunnilta vuoden 1981 alusta 
(laki 787/80) ja 1,4 penniin kilowattitunnilta 
vuoden 1982 alusta (laki 925/81). Eduskunta 
hyväksyi viimeksi mainitun korotuksen yksivuoti
sena verolakina vuodeksi 1982, mistä syystä 1,4 
pennin veromäärä säädettiin pysyväksi 1 7 päivänä 
joulukuuta 1982 annetulla lailla (950/82). Koro
tuksia perusteltiin hintakehityksen huomioon ot
tamisella, energiansäästön tehostamisella sekä 
vuoden 1982 tulo- ja menoarvioon sisällytettä
vien lisämenojen kattamisella. 

Marraskuun 24 päivänä 1983 vahvistettiin laki 
sähköverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 
(871183 ). Sanotulla lailla korotettiin sähköveron 
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määrä nykyisestä 1,4 pennistä 1,5 penniin kilo
wattitunnilta. Laki tulee voimaan vuoden 1984 
alusta. 

Lain vahvistamisen jälkeen on eräät valtion 
menojen supistamista tarkoittavat lakiehdotukset 
äänestetty lepäämään yli vaalien. Näin syntynyt 
~udjettivaje on osittain katettava veronkorotuk
sm. 

Sähkön kulutus ja sähköveron rasitus jakautui 
vuonna 1982 siten, että teollisuuden osuus oli 
noin 60 prosenttia, josta puunjalostusteollisuu
den osuus noin 33 prosenttia, yksityisen kulutuk
sen noin 20 prosenttia, palvelujen noin 10 pro
senttia, julkisen kulutuksen noin 6 prosenttia ja 
maatalouden noin 4 prosenttia. 

Vuoden 1984 tulo- ja menoarvion eduskunta
käsittelyn yhteydessä syntyneen rahoitusvajeen 
osittaiseksi kattamiseksi ehdotetaan lain 3 §:ssä 
mainittu sähköveron määrä väliaikaisesti, vuoden 
1984 ajaksi koeotettavaksi nykyisestä 1, 4 pennistä 
1,6 penniin kilowattitunnilta. Ehdotus merkitsisi 
sitä, ettei marraskuussa tänä vuonna vahvistettua 
3 §:n muutosta sovellettaisi vuonna 1984. 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Korotuksen arvioidaan lisäävän sähköveron 
tuottoa noin 100 miljoonalla markalla vuodessa, 
verrattuna vuonna 1983 voimassa olevaan sähkö
veron määrään. Verrattuna korotettuun sähköve
roon, 1,5 penniä kilowattitunnilta, korotuksen 
arvioidaan lisäävän tuottoa noin 50 miljoonalla 
markalla vuodessa. 

Korotuksen aiheuttama kustannusrasitus ja
kautuu sähkön kulutuksen mukaisessa suhteessa, 
eli edellä esitetyn jakautuman mukaisesti. Teolli
suuden osuus kokonaiskorotuksesta olisi siten 
noin 60 miljoonaa ja puunjalostusteollisuuden 
noin 33 miljoonaa markkaa vuodessa. 
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Sähköveron korotus nostaa laskennallisesti ja
keluhäviöiden johdosta taloussähkön hintaa noin 
0, 24 penniä kilowattitunnilta ja suurkuluttaja
sähkön hintaa noin 0,21 penniä kilowattitunnil
ta. 

3. Voimaan tulo ja voimassaoloaika 

Ehdotettu sähköveron korotus liittyy vuoden 
1984 tulo- ja menoarvioesitykseen. Laki on tar
koitus saattaa voimaan vuoden 1984 alusta. Se 
olisi voimassa sanotun vuoden loppuun. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
sähköverosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sähköverosta 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetun 
lain 3 §, sellaisena kuin se on 24 päivänä marraskuuta 1983 annetussa laissa (871/83), väliaikaisesti 
näin kuuluvaksi: 

3 § 
Sähköveroa on suoritettava 1,6 penniä kilowat

titunnilta. 

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1983 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984 ja on voimassa vuoden 1984 loppuun. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Urpo Leppänen 
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Lzite 

Laki 
sähköverosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sähköverosta 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetun 
lain 3 §, sellaisena kuin se on 24 päivänä marraskuuta 1983 annetussa laissa (871183), väliaikaisesti 
näin kuuluvaksi: 

Muutettava laki 

3 § 
Sähköveroa on suoritettava 1,5 penniä kilowat

titunnilta. 

Ehdotus 

3 § 
Sähköveroa on suoritettava 1,6 penniä kilowat

titunnilta. 

Tämii laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984 ja on voimassa vuoden 1984 loppuun. 
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