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Vihreä

Teknologiateollisuus ry

Vastuullinen

Digi
Kansainvälinen 
yhteistyö

13.5.2022

Verotus on työkalu, ei tavoite.
Oikean tavoitteen tulee olla tiedossa ensin, jotta osaamme valita oikean työkalun.

Toiminta-
ympäristö



Älykäs 
energiajärjestelmä, 
jossa saatavilla 
vähäpäästöistä ja 
edullista sähköä.

TKI- ja 
demonstraatiotoim
inta, joka 
vauhdittaa 
teknologioiden 
kehittämistä

Kansainväliset 
markkinat ja reilut 
pelisäännöt 
vähähiiliratkaisuille 

Vakaa 
toimintaympäristö, 
joka edistää teollisia 
investointeja. 
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Teknologiateollisuuden vähähiilitiekartta 2035

Valtaosa päästövähennyksen keinoista perustuu prosessien ja koneiden sähköistämiseen, energia- ja 

materiaalitehokkuuden parantamiseen, kiertotalouteen ja digitaalisten ratkaisuiden käyttöönottoon. 

Teknologiateollisuus low-carbon road map 2035Teknologiateollisuus ry13.5.2022
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Vihreä
Päästövähennykset

• Energia- ja ympäristöverotus, energiaverodirektiivi
• Vähähiiliratkaisuiden tukeminen T&K-

verokannustimella  
• Kansainvälinen päästökauppajärjestelmä
• Kansainvälinen hiilen hinta, hiilirajamekanismi
• Verotulojen kerääminen ei saa olla ensisijainen tavoite 

mallien kehittämiselle. Tehokas ympäristöverotus 
johtaa verokertymän pienenemiseen, kun päästöt 
vähenevät.   

Kansainvälisen vaikutuksen kasvattaminen
• Vihreä vienti (Suomen lisävientipotentiaali 

miljardeja/v)
• Hiilikädenjäljen kasvattaminen (päästöjen 

vähennyspotentiaali) 

Teknologiateollisuus ry

Vastuul
linen 

Digi
Kansain
välinen 
yhteis-
työ
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Digi
• Reaaliaikatalous (RTE)

• Täysin digitalisoitu talousjärjestelmä, jossa 
tiedot laskutuksesta, kuiteista, raportoinneista 
ja veroista kulkeutuvat reaaliajassa eri 
toimijoiden järjestelmien välillä. Säästää mm. 
aikaa ja luonnonvaroja

• Toimiva, yksinkertainen verotus
• Digitalisoidut prosessit ja verotyökalut (Action 

Plan, VAT in the Digital Age)
• Harmonisoitu veroraportointi
• Säästöt hallinnollisissa kuluissa (yksityinen ja 

julkinen) 
• Auttaa karsimaan veronkiertoa ja pienentää 

verovajetta 
• Harmonisoitu veropohjan laskenta (Pilari 2)

• T&K-verokannustimet digitalisaatioinvestointeihin

Teknologiateollisuus ry

Vastuul
linen  Vihreä

Kansain
välinen 
yhteis-
työ

13.5.2022

Toiminta-
ympäristö
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Vastuullinen, reilu 
(Fair = reilu, oikeudenmukainen, vastuullinen, kestävä)

• Oikeudenmukainen verotus globaalilla ja valtiotasolla, 
yrityksille ja yksityishenkilöille. 

• Vaikutusarviot
• Pitkän aikavälin ennustettavuus, verotuksen 

pysyvyys
• Vaikuttamisen mahdollisuus, suvereniteetti (ei 

määräenemmistöpäätöksentekoa)
• Verojärjestelmää tulee tarkastella kokonaisuutena 

(mm. ALV, ei keskittyä vain yritysverotukseen) 
• Verotuksen oikea ja kohtuullinen kohdistuminen

• Kehen kohdistuvat EU:n uusiksi omiksi varoiksi 
ehdottamat verot? 

• Mihin rahat käytetään?
• Vaikutus Suomen budjettiin ja Suomeen  

toimintaympäristönä
• Yksinkertainen, toimiva verotus (digi)

Teknologiateollisuus ry

Digi 

Vihreä

Kansain
välinen 
yhteis-
työ
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Kansainvälinen yhteistyö
• Preferoidaan aina kansainvälistä ratkaisua 

• OECD:n Pilari 1 ja Pilari 2, joilla ratkotaan 
digitalisoitumisen vaikutusta verotukseen ja 
minimiverotus.  

• Globaali hiilen (lattia)hinta
• Globaalit periaatteet ympäristöverotukselle  
• Globaalit periaatteet verotuksen 

digitalisoitumiselle.

• Kansainvälinen kilpailukyky 
• Kansallinen suhteellinen kilpailukyky

• Vältetään kauppasodat ja vientiin vaikuttavat 
jännitteet 

• Ei päällekkäisyyttä (esim. raportointi, veropohjan 
laskentasäännöt)

• Veroriitojen ehkäisy- ja ratkaisumenetelmät 

Teknologiateollisuus ry

Vastuul
linen Vihreä

Digi
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Vastuul
linen Vihreä

Digi

13.5.2022

Toiminta-ympäristö

Suomen ja EU:n tulee olla 
toimintaympäristönä sellaisia, että 
yritykset haluavat ja voivat panostaa
vähähiilisyysinnovaatioihin ja  
vähäpäästöisempi tuotanto säilyy 
täällä. Vakaa toimintaympäristö 
edistää investointeja. EU:n tulee olla 
toimiva, houkutteleva sisämarkkina. 
• Yhteisöverotus (minimivero, BEFIT)
• Ansiotuloverotus (osaajat, etätyö)
• Omistamisen verotus
• T&K-kannusteet
• Energian hinta ja saatavuus

Kansain
välinen 
yhteis-
työ


