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Teknologiateollisuus ry:n kestävän verotuksen periaatteet

1.

Kestävän verotuksen tehtävä on toisaalta kerätä varoja hyvinvointiyhteiskunnan
rahoittamiseksi ja toisaalta ohjata valintoja kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa.
Teknologiateollisuus tukee verojärjestelmän kokonaistarkastelua verotukseen kestävän
kehityksen edistämiseksi. Verokeinoja harkittaessa tulee tehdä arvio, miten nämä
tavoitteet toteutuvat.

2. Kestävää
verotusta
koskevaa
lainsäädäntöä
tulee
valmistella
ensisijaisesti
ympäristönäkökulmasta, ei verotulojen maksimoimiseksi. Kun hiilidioksidipäästöt
Suomessa vähentyvät, myös päästöihin perustuvan veron tuotto luonnollisesti pienenee.
3. Yrityksiä tulee kannustaa vauhdittamaan vähähiili- ja kiertotalousratkaisujen kehittämistä
ottamalla käyttöön laaja ja pysyvä T&K-verokannustin.
4. Uusia pistemäisiä veroja tulee välttää. Verotuksesta aiheutuvat hallinnolliset kulut
yrityksille ja veroviranomaisille eivät saa olla kohtuuttomia suhteessa veroista saatavaan
verokertymään. Verotuksen tulee olla yksinkertaista, ennakoitavaa ja ennustettavaa.
5.

Suomen tulee olla toimintaympäristönä vakaa ja kilpailukykyinen kokonaisuus, jotta
yritykset näkevät Suomen houkuttelevana kohteena investoinneille ja teolliselle
toiminnalle. Tavoitteiden toteutumiseen voidaan vaikuttaa kannustavalla veropolitiikalla.
Suomen yhteisöverokannan ja yritysverojärjestelmän kilpailukyvystä on pidettävä
jatkuvasti huolta. Lisäksi teollisesta toiminnasta ympäristölle aiheutuvat rasitteet ovat
EU:n ulkopuolisissa maissa usein suurempia kuin Suomessa, joten myös hiilivuotoa tulee
ehkäistä tehokkaasti. Teollista tuotantoa Suomessa voidaankin pitää ympäristötekona.

6. Kestävään kehitykseen ei pidä luoda päällekkäisiä tai ristiriitaisia ohjauskeinoja.
Esimerkiksi energiaverotuksen tulee olla synkronoitu päästökauppajärjestelmän kanssa
siten, ettei päästökaupan piirissä olevilta hyödykkeiltä peritä hiilidioksidiveroa.
7. Verotuksen oikea ja kohtuullinen kohdistaminen on tärkeää. Verotuksella ei tule
merkittävästi heikentää yksittäisen toimialan toimintaedellytyksiä, vaan verotuksen
muutokset edellyttävät kokonaistarkastelua. Yritykset ja muut sidosryhmät tulee ottaa
mukaan kestävän verotuksen valmisteluun.
8.

Kansainvälisen veromallin tulee olla ensisijainen tavoite, koska se synnyttää samanlaiset
vaikutukset yritysten kilpailukyvylle globaalisti (level playing field). Suomen tulee olla
aktiivisesti mukana kestävää verotusta koskevassa kansainvälisessä valmistelussa EU:ssa
ja OECD:ssä. Mitä laajemmin uutta verosääntelyä sovelletaan, sitä laajemmat positiiviset
ympäristövaikutukset saadaan aikaan.

9.

Euroopan komissio on ehdottanut, että ympäristöperusteisista veroista ja maksuista
(esimerkiksi päästökauppa ja mahdollinen hiilirajamekanismi) saatavia tuloja ohjattaisiin
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osin suoraan EU:n budjettiin jäsenvaltioiden sijaan. EU:n rahoitusjärjestelmän
jatkokehittämisen lähtökohtana tulee olla, etteivät järjestelmään tehtävät muutokset
suhteettomasti lisää Suomen maksutaakkaa tai aiheuta muuten kohtuuttomia
lisäkustannuksia Suomen kansantaloudelle ja talouden toimijoille. EU:n rahoituslähteitä
koskevien päätösten tulee kuulua jatkossakin ensisijaisesti jäsenvaltioille.
10. Lisäksi EU:ssa ehdotetaan määräenemmistöpäätöksentekoon siirtymistä veroasioissa,
jolloin Suomen mahdollisuudet vaikuttaa kestävään verosääntelyyn pienenisivät.
Olennaisissa yhteiskunnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden rahoittamiseen verotuloilla
liittyvissä kysymyksissä päätösvallan tulee säilyä jäsenvaltioilla.

