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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tasausverolain 3 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Maahan tuotava sähkö ehdotetaan sisällytettä
väksi tasausverolain piiriin. Ehdotuksen mukaan 
sähköstä kannettavan tasausveron määrä olisi 
7,8 prosenttia tuontihinnasta. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan välittömästi 

sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt la
kiehdotuksen. 

Esitys liittyy vuoden 1984 ensimmatseen lisä
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Tasausverolain (922/71) tarkoituksena on aset
taa ulkomaiset tavarat verotuksellisesti samaan 
asemaan kotimaassa valmistettujen tavaroiden 
kanssa siten, että ulkomaisista tavaroista kanne
taan kotimaisia tavaroita keskimäärin rasittavaa 
piilevää liikevaihtoveroa vastaava tasausvero. Ta
sausveroa on kannettu vuodesta 1971 ja lain 
voimassaoloaikaa on jatkettu vuosittain. Nykyi
nen laki (980/83) on voimassa vuoden 1984 
loppuun. 

2. Sähkön tasausvero 

Sähkön tuotannossa käytettävästä primaan
energiasta on kotimaisia energialähteitä lukuun 
ottamatta suoritettava polttoaineveroa. Tämä ai
heuttaa energiaverojen kertaantumista sähkön 
tuotannossa. Energiaverotoimikunta (komitea-
mietintö 1983:35) arvioi mietinnössään, että 
ydinvoiman osalta kertaantuvan veron määrä on 
0,1 penniä kilowattitunnilta, hiililauhdutusvoi
man osalta 0,6 penniä ja öljylauhdutusvoiman 
osalta 2,1 penniä kilowattitunnilta. Vesivoimalla 
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ja turpeella tuotetun sähkön tuotannossa pri
määrienergiaan kohdistuvien verojen kertaantu
mista ei tapahdu. Keskimääräiseksi kertaantuvan 
veron määräksi energiaverotoimikunta arvtot 
0,2 penniä kilowattitunnilta. 

Kivihiilen veroa on korotettu 97 prose_ntti~, 
ydinvoima-aine-elementtien 33 prosenttia Ja 
polttoöljyjen 5 prosenttia toimikunnan suoritta
mien laskelmien jälkeen. Edellä mainitut koro
tukset nostavat kotimaassa tuotetun sähkön hin
taan sisältyvien piilevien energiaverojen määrää 
noin 23 prosentilla eli 0,25 penniin kilowattitun
nilta. 

Kotimaisista sähköhuollon investoinneista 
maksetaan liikevaihtoveroa. Energiaverotoimi
kunta on arvioinut tämän määrän olevan vuosit
tain noin 230 miljoonaa markkaa. Sähkön koko
naistuotannon mukaan arvioituna tämä merkit
see sähkön hinnassa noin 0,5 pennin lisärasitusta 
kilowattitunnille. 

Vaikka maahan tuotavasta sähköstä kannetaan
kin sähköveroa, eivät edellä mainitut piilevät 
energiaverot rasita tuontisähkön hintaa, sillä säh
kö ei kuulu tasausverolain piiriin. jotta myös 
maahan tuotavaa sähköenergiaa rasitettaisiin 
edellä mainituilla lisäkustannuksilla, olisi tuonti-
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sähköstä kannettava 0,75 p/kwh suuruista tasaus
veroa. 

Koska tasausveromäärät on määrätty tasaus
verolaissa prosentuaalisina, olisi myös sähkön 
tasausvero yhdenmukaisuuden vuoksi määrättävä 
prosentuaaliseksi. Nykyisen tuontihintatason mu
kaan arvioituna tasausveron määrä olisi määrättä
vä 7,8 prosentiksi tuontihinnasta. 

3. Ehdotettu muutos 

Tullitariffin nimikkeeseen 27.17 kuuluvasta 
sähköstä ehdotetaan kannettavaksi tasausveroa 
7,8 prosenttia tullausarvosta. Tämän johdosta 
ehdotetaan lain 3 §:ää muutettavaksi siten, että 
verotettavien tuotteiden luetteloon sisällytetään 
sähkövirta. 

4. Taloudelliset vaikutukset 

Jos sähkön vuotuisen tuonnin arvoksi arviol
daan noin 500 milj. markkaa, kertyisi tuontisäh
köstä tasausveroa vuodessa noin 39 milj. mark
kaa. Sähkön tuonnista noin 80 prosenttia on 
tullut Neuvostoliitosta ja loput 20 prosenttia 
Ruotsista. 

Vuoden 1984 ensimmäisessä lisämenoarvioesi
tyksessä tuontisähköstä on arvioitu kertyvän ta-

sausveroa kuluvan vuoden aikana noin 25 miljoo
naa markkaa. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Hallituksen tarkoituksena on antaa kevätistun
tokauden aikana vielä toinen hallituksen esitys 
tasausverolain muuttamisesta. Kyseessä olisi kaik
kia tasausveromääriä koskeva tarkistus. 

6. Voimaan tulo 

Esitys liittyy vuoden 1984 ensimma1seen lisä
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan välittömästi 
sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt esityk
sen. 

7. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus on käsiteltävä verolain säätämises
tä määrätyssä järjestyksessä. 

Edellä sanotun perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tasausverolain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasausverolain 
3 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 25 päivänä marraskuuta 1977, 17 päivänä marraskuuta 
1978 ja 19 päivänä joulukuuta 1980 annetuilla laeilla (833/77, 850/78 ja 911/80), seuraavasti: 

3 § 
Tasausveroa on suoritettava tullitariffilakiin 

(360/80) liittyvän tullitariffin jäljempänä mainit
tuihin ryhmiin ja nimikkeisiin kuuluvista tava
roista niiden verotusarvon mukaan seuraavasti: 

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1984 

27. Ryhmästä nimike 27.17 . . . . . . . . . . . . 7,8 % 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 
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Ministeri Pekka Vennamo 


