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Palvelualan sähkövero irrotettava kuluttajien
sähköverosta
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Alemmalla sähköverolla mahdollistetaan kaupan alan kilpailukyky ja
hiilineutraalisuustavoite 2035
Sähkövero on porrastettu kahteen veroluokkaan. Osa palvelualoista kuten vähittäiskauppa
kuuluu korkeamman veron luokkaan yhdessä julkisen sektorin, maataloussektorin sekä
kotitalouksien kanssa. Alempaan veroluokkaan puolestaan kuuluvat teollisuus,
kaivostoiminta ja tietyt erikseen määritellyt palvelusektorin toiminnot. Vuoden 2021 alussa
teollisuuden sähkövero on laskettu EU-minimiin.
Tavoitteena tulisi olla yritysten yhdenvertainen kohtelu. Tälle hetkellä kuitenkin
palvelusektori maksaa 45 kertaa kalliimpaa sähköveroa kuin teollisuus. Vähittäiskauppa ja
muut palveluyritykset maksavat vuonna 2021 sähköveroa 2,24 senttiä/kWh. Teollisuuden
sähkövero puolestaan on 0,05 senttiä/kWh.
Tyypillisesti teollisuuden alempaa veroluokkaa on perusteltu kansainvälisellä kilpailulla.
Tämä ei kuitenkaan ole pätevä peruste veroluokkien erolle, sillä suomalainen kaupan ala on
yhtä lailla kovassa kansainvälisessä kilpailussa verkkokaupan myötä.
Kaupan alan kilpailukyvyllä on Suomelle suuri merkitys. Vuonna 2018 palvelutoimialojen
osuus Suomen arvonlisäviennistä oli jo 47 prosenttia ja teollisuuden toimialojen osuus 44
prosenttia. Lisäksi Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala työllisten määrällä mitattuna.
Toimialan työllisyys on laskenut viime vuosina rakennemuutoksen ja voimakkaasti
lisääntyneen kansainvälisen kilpailun seurauksena. Alan menestyksellä, investoinneilla ja
kyvyllä työllistää on suuri vaikutus valtion verotuloihin. Siksi alan työllisyyskehityksestä ja
kilpailukyvystä on pidettävä erityistä huolta.
Palvelualojen sähköveron alentaminen on keskeinen toimi kaupan alan
vähähiilisyystiekartan toimeenpanossa. Alan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035
mennessä. Selvityksen mukaan kaupan alan toimintojen sähköistymisen päästöhyöty olisi 8
kertainen sähköistymisestä aiheutuviin päästöhaittoihin verrattuna. Alan sähköistyminen
vauhdittaisi myös liikenteen ilmastopäästöjen leikkausta.
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Tavoitteena yksi sähköveroluokka elinkeinoelämälle
Vähittäiskauppaan ja muuhun palvelusektoriin ei ole perusteltua soveltaa korkeampaa
sähköveroluokkaa vähäisen kansainvälisen kilpailun varjolla. Lisääntyvä etäkauppa, sekä
EU maista että EU:n ulkopuolelta, on muuttanut toimintaympäristöä radikaalisti. Sähköveron
alentaminen on välttämätön, jotta suomalainen kauppa olisi kustannuskilpailukykyinen ja voi
saavuttaa hallituksen asettaman kunnianhimoisen hiilineutraalisuustavoitteen 2035.
Ensimmäisessä vaiheessa palveluyritysten sähköverolle tulee luoda oma sähköveroluokka
ja alentaa sähköveron tasoa 100 miljoonalla eurolla vuodessa. Pitkällä aikavälillä tavoitteena
on yksi yhteinen sähköveroluokka elinkeinoelämälle. Mikäli kaupan toimialan kilpailukyvystä
ja elinvoimasta ei pidetä huolta, aiheutuisi tästä merkittävät tulonmenetykset valtiolle.

