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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pitää valitettavana sähköautojen työpaikkalataamisen verottamista, 
jonka Suomi aloitti 1.1.2019. Hänen mielestään tämä ei edistä parempaa ilmastopolitiikkaa, 
sillä se hidastaa sähköautojen hankkimista ja käyttöä. 

Hän pitää valitettavana myös vähäpäästöisten kaasuajoneuvojen raskasta verotusta, joka 
vähentää niiden hankintaa, ja dieselautojen korkeaa käyttövoimaveroa, joka kannustaa 
kyseisten ajoneuvojen omistajia ajamaan autolla julkisen liikenteen käytön tai pyöräilyn 
sijaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. kesäkuuta 2019. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 227 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 30. syyskuuta 2019

Unionin oikeuden nykytilassa välitön verotus kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden 
toimivaltaan. Aloilla kuten henkilötuloverotus, johon ei sovelleta unionin johdettua oikeutta, 
jäsenvaltiot voivat näin ollen suunnitella omat verojärjestelmänsä ja päättää, ketä ja mitä 
verotetaan, mitä verokantaa sovelletaan ja miten verotetaan, kunhan ne noudattavat Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaisia velvoitteitaan. 

Sähköauton työpaikkalataamisesta saatavan luontoisedun kiinteän arvon sisällyttäminen 
verotettavaan tuloon ei johda kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan perustuvaan syrjintään eikä 
rajoita SEUT-sopimuksessa taattujen vapauksien käyttämistä. Komissiolla ei sen vuoksi ole 
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pätevää syytä panna vireille rikkomuskannetta kyseisestä kansallisesta säännöstä tai puuttua 
asiaan muulla tavoin vetoomuksen esittäjän puolesta.

Välillisen verotuksen tapauksessa yksityisautojen verotusta ei ole myöskään 
yhdenmukaistettu unionin tasolla. Näin ollen jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää kyseisten 
verojen soveltamisesta, jos ne ovat unionin lainsäädännön mukaisia. SEUT-sopimuksen 
110 artikla kieltää määräämästä muiden jäsenvaltioiden tuotteille minkäänlaisia korkeampia 
välittömiä tai välillisiä sisäisiä, syrjiviä maksuja, kuin ne välittömästi tai välillisesti määräävät 
samanlaisille kotimaisille tuotteille.

Mikään ei viittaa siihen, että kaasu- ja dieselautojen verotus Suomessa johtaisi muista 
jäsenvaltioista peräisin olevien autojen syrjivään verotukseen. Koska unionin lainsäädäntöä ei 
siis näytä olevan rikottu, komissio ei voi ryhtyä vetoomusta koskeviin lisätoimiin. 

Toisaalta on huomioitava, että komissio on äskettäin julkaissut arvioinnin1 nykyisestä 
neuvoston direktiivistä 2003/96/EY2 (”energiaverodirektiivi”), joka koskee moottori- tai 
lämmityspolttoaineina käytettävien energiatuotteiden ja sähkön verotusta. 

Kuten komission puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen mainitsee poliittisissa 
suuntaviivoissaan3, energiaverodirektiivin tarkistusta pidetään yhtenä uuden komission 
ensisijaisista tavoitteista. Kaikkien toimintapoliittisten ehdotusten valmisteluun on liitettävä 
perusteellinen vaikutustenarviointi, kuten paremmasta sääntelystä annetuissa komission 
suuntaviivoissa4 edellytetään. 

Päätelmä

Mikään ei viittaa siihen, että Suomi rikkoisi unionin lainsäädäntöä vetoomuksen esittäjän 
toimittamien tietojen perusteella. Tämän seurauksena komissio ei harkitse vetoomusta 
koskeviin lisätoimiin ryhtymistä.

Unionin nykyinen lainsäädäntökehys moottori- ja lämmityspolttoaineena käytettävien 
energiatuotteiden ja sähkön verotukselle on kuitenkin parhaillaan tarkastelun kohteena, mikä 
perustuu komission tavoitteeseen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman perustamisesta.

4. Komission vastaus (REV), saatu 31. elokuuta 2020

Komission huomiot

Vetoomusvaliokunta pyysi tammikuussa 2020 pidetyn kokouksensa jälkeen komissiolta 
tietoja energiaverodirektiivin5 tarkistamisesta ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta6.

1 Komission kertomus: energiaverodirektiivin arviointi.
2 Neuvoston direktiivi 2003/96/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta 
koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti), EUVL L 283, 31.10.2003, 
s. 51–70.
3https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fi.pdf
4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf
5 Neuvoston direktiivi 2003/96/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta 
koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti), EUVL L 283, 31.10.2003, 
s. 51–70.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive�_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fi.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf
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Komissio valmistelee parhaillaan edellä mainitun direktiivin mahdollista tarkistusta Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman puitteissa.

Kaikkien mahdollisten direktiivin tarkistamiseen liittyvien toimintapoliittisten ehdotusten 
valmisteluun liitetään perusteellinen vaikutustenarviointi komission paremman sääntelyn 
suuntaviivoissa7 edellytetyllä tavalla. Osana vaikutustenarviointia komissio arvioi kaikkia 
mahdollisia toimintavaihtoehtoja, joilla pyritään edistämään direktiivin ja EU:n yleisten 
tavoitteiden saavuttamista. 

Tässä yhteydessä järjestetään lähiaikoina avoin ja julkinen verkkokuuleminen, jotta 
sidosryhmät ja kansalaiset voivat osallistua prosessiin.

Lisäksi on syytä mainita, että komissio teki vuonna 2018 lainsäädäntöehdotuksen, jonka 
tarkoituksena on uudistaa arvonlisäverojärjestelmän verokantoja8. Tästä ehdotuksesta 
keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Jos neuvosto hyväkyy sen, jäsenvaltiot saavat 
enemmän liikkumavaraa arvonlisäverokantojen määrittämisessä. Ehdotukseen sisältyy 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukainen mahdollisuus soveltaa 
sähköajoneuvoihin alennettua arvonlisäverokantaa tai jopa nollaverokantaa. Tämän 
lakiuudistuksen toteutuminen edellyttää jäsenvaltioiden yksimielistä päätöstä, ja siitä 
neuvotellaan parhaillaan neuvostossa.

Päätelmä

Valmistelutyö on parhaillaan käynnissä, ja energiaverodirektiiviä koskevaa 
lainsäädäntöehdotusta odotetaan kesäkuulle 2021. Arvonlisäverokantoja koskeva 
lainsäädäntöehdotus on parhaillaan käsittelyssä neuvostossa.

6 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
7https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-
how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_fi
8 COM(2018) 20 final.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_fi
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_fi

