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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten 
polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamises-
ta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nes-
temäisten polttoaineiden valmisteverosta an-
nettua lakia siten, että nestekaasun verotto-
muus poistettaisiin. 

Nestekaasusta kannettaisiin muiden lämmi-
tys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden 
tapaan nestekaasun energiasisältöön perustu-
va energiasisältövero ja poltosta syntyvän 
hiilidioksidin ominaispäästöön perustuva hii-
lidioksidivero. Hallinnollisista syistä enin-
tään 1 000 gramman vähittäismyyntipakka-
uksissa oleva nestekaasu säilyisi verottoma-
na. Siihen sovellettaisiin kuitenkin edelleen 
valmisteverotuksen valvontaa ja tuotteiden 
siirtämistä koskevia säännöksiä. Nestekaasun 
verotuksessa noudatettaisiin valmistevero-

tuksen yleisiä periaatteita ja menettelyitä, 
joista säädetään valmisteverotuslaissa ja nes-
temäisten polttoaineiden valmisteverosta an-
netussa laissa. 

Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä teknisluon-
teisia muutoksia. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousar-
vioesitykseen. Sen vaikutus valtion tuloarvi-
oon otetaan huomioon mainitussa esitykses-
sä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2016. Laki olisi kui-
tenkin syytä hyväksyä ja vahvistaa mahdolli-
simman pian ehdotettujen muutosten edellyt-
tämien siirtymäjärjestelyjen toteuttamiseksi. 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Kansallinen lainsäädäntö ja käytäntö 

Valmisteverotus 

Valmisteverotuslakia (182/2010) sovelle-
taan nestemäisten polttoaineiden lisäksi eräi-
siin muihin energiatuotteisiin, sähköön, alko-
holiin ja alkoholijuomiin sekä tupakkatuot-
teisiin, joiden valmisteverotus on yhdenmu-
kaistettu Euroopan unionissa (EU). Edellä 
mainittujen tuotteiden verotuksessa noudatet-
tavasta menettelystä, verotuksen toimittami-
sesta, verovelvollisuudesta, verovapauksista 
ja valvonnasta säädetään valmisteverotuslais-
sa. Lisäksi valmisteverotuslakia sovelletaan 
eräisiin kansallisesti valmisteveronalaiseksi 
säädettyihin tuotteisiin. 

Valmisteverotuksessa on lähtökohtana 
alueperiaate, jonka mukaan jokainen EU:n 
jäsenvaltio verottaa sen alueella tapahtuvaa 
tuotteiden kulutusta. Valmisteverot kanne-
taan, kun tuotteet luovutetaan kulutukseen 
verottomasta varastosta tai vastaanotetaan 
toisesta jäsenvaltiosta tai unionin ulkopuolel-
ta. Valmisteveron alaisia ovat tuotteet, jotka 
valmistetaan Suomessa, vastaanotetaan toi-
sesta jäsenvaltiosta tai tuodaan Suomeen 
unionin ulkopuolelta. Valmisteverotus kuu-
luu Tullin toimivaltaan. 

Veroilmoituksessa verovelvollinen ilmoit-
taa tuoteryhmittäin verollisten tuotteiden 
määrät sekä verottomat luovutukset. Niiden 
verovelvollisten, jotka tarvitsevat toiminnal-
leen Tullin luvan taikka niiden, joilla on vel-
vollisuus rekisteröityä valmisteverovelvolli-
seksi, verotus tapahtuu pääsääntöisesti kalen-
terikuukauden mittaisissa jaksoissa eli vero-
kausissa. Näiden verokausi-ilmoittajien on 
annettava valmisteveroilmoitus verokautta 
seuraavan kuukauden 18. päivään mennessä 
ja maksettava valmistevero viimeistään vero-
kautta seuraavan kuukauden 27. päivänä. 
Muiden verovelvollisten valmisteverotus ta-
pahtuu yleensä eräkohtaisesti. Veroilmoitus 
on tällöin annettava neljän arkipäivän kulu-
essa ja vero on maksettava kymmenen arki-
päivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vas-

taanotettu tai verovelvollisuus muutoin on 
syntynyt. 

Valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vas-
taanottaja, rekisteröity lähettäjä ja veroedus-
taja tarvitsevat toimintaansa varten Tullin an-
taman luvan. Tulli myöntää luvan hakemuk-
sesta henkilölle, jota saadun selvityksen pe-
rusteella pidetään luotettavana ja jolla katso-
taan olevan riittävät taloudelliset ja toimin-
nalliset edellytykset luvassa tarkoitetun toi-
minnan harjoittamiseen. Ennen luvan myön-
tämistä hakijan on asetettava Tullin määrää-
mä vakuus valmisteverojen suorittamisen va-
kuudeksi. 

Valmisteveron alaisia tuotteita ansiotoi-
minnassaan satunnaisesti vastaanottavat hen-
kilöt eivät tarvitse toimintaansa varten eri-
tyistä lupaa Tullilta. Kuitenkin ennen tuottei-
den lähettämistä Suomeen on asetettava ker-
taluonteinen vakuus kannettavista veroista, 
jos kysymys on yhdenmukaistetun valmiste-
veron alaisten tuotteiden tilaamisesta. Sama 
koskee toisessa EU-jäsenvaltiossa verotettu-
jen tuotteiden vastaanottajaa Suomessa. Kan-
sallisen veron alaisten tuotteiden osalta ei 
vaadita vakuutta. 
 
Energiaverotus 

Suomessa lämmitys-, voimalaitos- ja työ-
konepolttoaineiden, jäljempänä lämmitys-
polttoaineet, kuten kevyen ja raskaan poltto-
öljyn, kivihiilen, nestekaasun ja maakaasun 
verotuksesta säädetään nestemäisten poltto-
aineiden valmisteverosta annetussa laissa 
(1472/1994), jäljempänä polttoaineverolaki 
sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmis-
teverosta annetussa laissa (1260/1996), jäl-
jempänä sähköverolaki. 

Polttoaineverolain mukaan valmisteveroa 
ja huoltovarmuusmaksua kannetaan neste-
mäisistä polttoaineista, joita ovat muun mu-
assa moottoribensiini, dieselöljy, lentopetroli 
ja lentobensiini sekä kevyt ja raskas polttoöl-
jy. Nestekaasusta ei kuitenkaan kanneta tällä 
hetkellä valmisteveroa moottori- eikä lämmi-
tyskäytössä. Lisäksi nestemäisiksi polttoai-
neiksi määritellään kasvi- ja eläinrasvoista 
valmistetut tuotteet kuten biodiesel sekä al-
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koholit kuten etanoli, kun niitä käytetään 
moottori- ja lämmityspolttoaineina. Neste-
mäiseen polttoaineeseen lisättävästä apuai-
neesta on suoritettava valmisteveroa ja huol-
tovarmuusmaksua samojen perusteiden mu-
kaan kuin siitä polttoaineesta, johon sitä lisä-
tään. Valmisteveron, huoltovarmuusmaksun 
ja valmisteverotuksen valvontajärjestelmän 
alaisia ovat edellä mainittujen polttoaineiden 
lisäksi kaikki muutkin nestemäiset polttoai-
neet ja niitä korvaavat tuotteet, jotka on tar-
koitettu käytettäviksi moottoripolttoaineena. 
Lisäksi kaikki hiilivedyt turvetta lukuun ot-
tamatta ovat veronalaisia lämmityspolttoai-
neina. 

Energiaverouudistuksen yhteydessä vuoden 
2011 alusta lämmityspolttoaineiden litra- tai 
painoperusteinen valmistevero muutettiin 
polttoaineverolain ja sähköverolain muutta-
misesta annetuilla laeilla 1399/2010 ja 
1400/2010 yhdenmukaisin veroperustein 
määräytyväksi, polttoaineen energiasisältöön 
eli lämpöarvoon perustuvaksi energiasisältö-
veroksi ja poltosta syntyvään hiilidioksidin 
ominaispäästöön perustuvaksi hiilidioksidi-
veroksi. Verouudistuksessa lämmityspoltto-
aineiden veroa määritettäessä viitepolttoai-
neena käytettiin kevyttä polttoöljyä, jonka 
energiasisältöveron suuruus saatiin vähentä-
mällä sen kokonaisverotasosta hiilidioksidi-
veron määrä. Hiilidioksidiveron laskennassa 
käytettiin hiilidioksiditonnin arvona 30 eu-
roa. Edellä mainituilla perusteilla kevyen 
polttoöljyn energiasisältöveroksi tuli 
0,00214 euroa megajoulelta ja hiilidioksidi-
veron määräksi 0,0022 euroa megajoulelta. 
Polttoaineverolain muuttamisesta annetun 
lain 612/2012 mukaan kevyen polttoöljyn 
energiasisältöveron määrä on nykyisin 
0,00185 euroa megajoulelta ja hiilidioksidi-
veron määrä 0,0026 euroa megajoulelta, joka 
vastaa hiilidioksidin arvoa 35 euroa tonnilta. 
Verotaulukossa verojen määrä on selvyyden 
vuoksi muunnettu verotettavaan yksikköön 
polttoainekohtaisesti. Lämmityspolttoaineista 
kannetaan valmisteverotuksen yhteydessä li-
säksi huoltovarmuusmaksua. 

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä 
hallituksen esitys eduskunnalle energiavero-
tusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi 
(HE 128/2014 vp). Siinä ehdotetaan lämmi-
tyspolttoaineiden hiilidioksidiveron korotta-

mista niin, että hiilidioksiditonnin arvona 
käytettäisiin nykyisen 35 euron sijasta 44 eu-
roa. Tällöin esimerkiksi kevyen polttoöljyn 
hiilidioksidivero nousisi 0,0026 eurosta noin 
0,0033 euroon megajoulelta. Laki ehdotetaan 
tulevaksi voimaan vuoden 2015 alusta. 

Lämmityspolttoaineiden energiasisältö- ja 
hiilidioksidiverojen laskennan lähtöarvoina 
on käytetty uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä kumoami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2009/28/EY, jäljempänä 
RES-direktiivi, mukaisia lämpöarvoja. Hiili-
dioksidin omanaispäästöt perustuvat Tilasto-
keskuksen Polttoaineluokituksessa 2010 käy-
tettyihin arvoihin. Maakaasun tehollinen 
lämpöarvo 50 megajoulea kilogrammalta pe-
rustuu Maakaasuyhdistyksen ilmoitukseen. 
RES-direktiivissä on käytetty puhdistetulle 
biokaasulle vastaavaa arvoa. 

Tyypillinen nestemäisten polttoaineiden 
verovelvollinen on valtuutettu varastonpitäjä, 
jolla on oikeus valmistaa, vastaanottaa 
EU:sta tai sen ulkopuolelta ja varastoida polt-
toaineita verottomana väliaikaisen verotto-
muuden järjestelmässä. Valmistevero tulee 
suoritettavaksi, kun tuote luovutetaan kulu-
tukseen tästä verottomuusjärjestelmästä. Vä-
liaikaisen verottomuuden järjestelmässä tuot-
teita voidaan siirtää veroja maksamatta toi-
selle verottoman varaston luvan haltijalle jo-
ko Suomessa tai toisessa jäsenvaltiossa. Käy-
tännössä järjestely tarkoittaa sitä, että poltto-
nesteistä vero suoritetaan siinä vaiheessa, 
kun polttoaine luovutetaan kulutukseen ve-
rottomasta varastosta eli käytännössä öljy-
yhtiön tukkuvarastosta huoltoasemille, teolli-
suudelle tai energialaitoksille. Järjestelmän 
etuna on se, että vero tulee suoritettavaksi 
vasta siinä vaiheessa, kun tuote luovutetaan 
kulukseen, eikä veroa siten tarvitse suorittaa 
etukäteen. Muiden valmisteverojen tapaan 
energiatuotteiden vähittäismyyjät tai kulutta-
jat eivät ole tekemisissä valmisteverotuksen 
kanssa, vaan valmisteverot sisältyvät tuottei-
den hankintahintaan. Valmisteverotuslain 
mukaan verovelvollisia ovat myös ne, jotka 
ovat hankkineet polttoaineita verotta, jos 
tuotteita ei ole käytetty verottomaan tarkoi-
tukseen. Lisäksi polttoaineverolaissa on eräi-



 HE 350/2014 vp  
  

 

5

tä valmisteverotuslakia täydentäviä, neste-
mäisten polttoaineiden verotukseen liittyviä 
erityisiä verovelvollisuussäännöksiä tilantei-
siin, joissa polttoainetta luovutetaan valtion 
varmuusvarastosta, polttoaineisiin lisätään 
apuaineita tai kun korvaavia tuotteita käyte-
tään verolliseen tarkoitukseen. 
 
Polttoaineiden verottomuus ja veron palau-
tusmenettely 

Polttoaineverolaissa on säädetty verotto-
miksi ja huoltovarmuusmaksuttomiksi eräitä 
polttoaineiden käyttökohteita tai luovutuksia. 
Verottomia ovat muun muassa öljynjalostus-
prosessissa ja sähköntuotannossa käytettävät 
polttoaineet. Lisäksi verottomia ovat poltto-
aineet, jotka käytetään teollisessa tuotannos-
sa raaka- tai apuaineena taikka välittömästi 
ensikäytössä tavaran valmistuksessa. Oike-
uskäytännössä vakiintuneen tulkinnan mu-
kaan välittömällä ensikäytöllä tarkoitetaan si-
tä, että polttoainetta poltettaessa syntyvä 
liekki tai savukaasut koskettavat valmistetta-
vaa tuotetta. Mikäli polttoainetta käytetään 
väliaineen kuumentamiseen tai muutoin vä-
lillisesti, tätä ei hyväksytä ensikäytöksi. 

Polttoaineiden verottomuus toteutetaan jo-
ko veroilmoitus- tai palautusmenettelyssä. 
Veroilmoitusmenettelyssä verovelvollinen 
valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa ja toimit-
taa polttoaineen käyttäjälle suoraan verotto-
mana. Tukkumyyjän lisäksi verottoman va-
raston luvan voi saada myös polttoaineen 
käyttäjä, jolla on kokonaan tai osittain vero-
tonta polttoaineen käyttöä. Palautusmenette-
lyssä polttoaineesta maksettu valmistevero 
palautetaan hakemuksesta käyttäjälle jälkikä-
teen. Tarkoituksenmukaisin menettely jää ve-
rotonta polttoainetta käyttävän yrityksen har-
kintaan. 

Palautusmenettelystä säädetään polttoaine-
verolain 9 a §:ssä, jonka mukaan palautusta 
voi hakea kerralla koko kalenterivuoden ai-
kana tai erikseen puolivuosittain tammi-
kesäkuun ja heinä-joulukuun aikana käyte-
tystä polttoaineesta kolmen vuoden kuluessa 
ajanjakson päättymisestä. Palautuksen edel-
lytyksenä on, että hakija esittää luotettavan 
selvityksen polttoaineesta suorittamastaan 
verosta ja huoltovarmuusmaksusta sekä tuot-

teiden verottomasta käytöstä. Pienin palautet-
tava määrä on 330 euroa. 

Jos tuotteelle on määritelty sen ominai-
suuksien perusteella useita verotasoja, verot-
tomaan tarkoitukseen käytetystä tuotteesta 
suoritetun veron selvittäminen voi olla jälki-
käteen erittäin hankalaa. Tästä syystä poltto-
aineverolain 9 a §:n 5 momentissa on säädet-
ty menettelystä, jossa Tulli vahvistaa puoli-
vuosittain eri polttoaineista palautettavan ve-
ron määrän. Tulli laskee esimerkiksi kulutuk-
seen luovutetun polttoöljyn ja siihen sekoitet-
tujen biokomponenttien keskimääräiset vero-
tasot ja vahvistaa ne antamallaan päätöksellä 
kyseisistä polttoaineista palautettaviksi veron 
määriksi. Niitä käytetään kunkin jakson ai-
kana kulutukseen luovutettujen polttoainei-
den veronpalautuksen perustana. Eräissä ta-
pauksissa on velvollisuus selvittää polttoai-
neen koostumus kuitenkin eräkohtaisesti. 
Pykälän 6 momentin mukaan silloin, kun ei 
voida antaa luotettavaa selvitystä polttoai-
neista suoritetuista veron määristä, palautet-
tava määrä on kunkin polttoainelaadun vero-
taulukon mukainen alin veromäärä. 
 
Nestekaasu 

Polttoaineverolain 2 §:n 20 kohdan mukaan 
nestekaasulla tarkoitetaan tullitariffin nimik-
keisiin 2711 12 ja 2711 13 kuuluvia pro-
paanista, butaanista tai niiden seoksista muo-
dostuvia, nestemäisessä olomuodossa olevia 
kaasuja. Lain 9 §:n 8 kohdassa säädetään, et-
tä nestekaasu on valmisteveroton ja huolto-
varmuusmaksuton. Vaikka nestekaasu on 
säädetty laissa verottomaksi, siirrettäessä sitä 
EU:n jäsenmaiden välillä on käytettävä EU:n 
alueen kattavaa tuotteiden liikkumisen säh-
köistä valvontajärjestelmää (EMCS), toisin 
sanoen siirrettäessä nestekaasua Suomeen tai 
Suomesta pois on käytettävä sähköistä hal-
linnollista asiakirjaa eli niin sanottua e-AD-
lomaketta. Suomen sisäisissä siirroissa mai-
nittu lomake voidaan korvata vastaavat tiedot 
sisältävällä asiakirjalla. Valvontavelvolli-
suutta koskeva säännös sisältyy polttoaineve-
rolain 2 b §:ään. 

Nestekaasu (LPG) on normaalilämpötilassa 
ja -paineessa kaasumainen ja sitä säilytetään 
paineistetussa säiliössä, jolloin se on neste-
mäinen ja siten helposti kuljetettavissa ja va-
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rastoitavissa. Kylmissä maissa nestekaasu on 
pääsääntöisesti propaania, lämpimissä maissa 
butaania. Nestekaasu on eri polttoaine kuin 
nesteytetty maakaasu (LNG), joka on neste-
mäiseen muotoon jäähdytettyä maakaasua 
(metaania). 

Nestekaasua syntyy öljyn jalostuksessa öl-
jyn keveimmistä jakeista ja myös maakaasun 
tuotannossa kun maakaasusta poistetaan me-
taania raskaammat hiilivedyt. Pieniä määriä 
bioperäistä nestekaasua syntyy myös neste-
mäisten biopolttoaineiden tuotannon yhtey-
dessä, esimerkiksi jalostettaessa kasvi- ja 
eläinrasvoja vetykäsittelyllä uusiutuvaksi 
dieselpolttoaineeksi. Suomessa nestekaasua 
valmistetaan Neste Oil Oyj:n Naantalin ja 
Porvoon öljynjalostamoilla. Lisäksi neste-
kaasua tuodaan Suomeen laiva- tai rautatie-
kuljetuksina. Suuria määriä nestekaasua va-
rastoidaan kuudessa eri puolella Suomea si-
jaitsevassa tukkuterminaalissa, joita on Te-
boil Oy:llä Joensuussa ja Kosan Oy:llä Ha-
minassa ja Uudessakaupungissa sekä Neste 
Oy:llä jalostamopaikkakuntien lisäksi Torni-
ossa. Terminaaleista nestekaasu siirretään 
putki-, säiliöauto- tai junakuljetuksina asiak-
kaiden tyypillisesti 8—10 kuutiometrin suu-
ruisiin nestekaasusäiliöihin eli niin sanottui-
hin sikareihin. Niistä kaasua käytetään läm-
mitykseen, teollisuuden prosesseihin tai esi-
merkiksi työkoneiden kuten trukkien poltto-
aineeksi. Putki-, säiliö- ja junakuljetusten pii-
rissä olevia yrityksiä arvioidaan olevan 700-
800. 

Suomessa prosessiteollisuus käyttää neste-
kaasua erityisesti maakaasuverkon ulkopuo-
lella esimerkiksi länsirannikolla ja Pohjois-
Suomessa. Nestekaasulle ei ole useinkaan 
vaihtoehtoisia kilpailukykyisiä polttoaineita, 
mutta joitakin kokeiluja on Suomessa tehty 
bioöljypohjaisilla ratkaisuilla. Nestekaasua 
käytetään elintarviketeollisuudessa, metalli- 
ja konepajateollisuudessa, kemianteollisuu-
dessa, puunjalostus- ja paperiteollisuudessa 
sekä rakennusalalla. Sitä käytetään myös eri-
koiskäytöissä kuten asfalttikoneissa ja -
asemilla. 

Vähäisempää nestekaasun käyttöä varten 
nestekaasua pullotetaan pullotuslaitoksessa 
erikokoisiin siirrettäviin kaasupulloihin. Te-
ollisuudessa käytettävät pullot vaihtelevat 
11 kilogramman trukkikaasupulloista 250 ki-

logramman siirrettäviin pulloihin. Nestekaa-
su on varsin yleinen trukkien polttoaine. Yk-
sinkertaisella moottori- ja pakokaasupuhdis-
tustekniikalla varustetuissa trukeissa neste-
kaasulla saavutetaan päästövähenemiä esi-
merkiksi dieselkäyttöön verrattuna. Trukeissa 
käytetään pääsääntöisesti vaihtopulloja. Niin 
sanottu moottorikaasupullo poikkeaa tavalli-
sesta kotitalouskäyttöön tarkoitetusta kaasu-
pullosta siinä, että moottorikaasupullosta 
kaasu otetaan nestemäisenä eli pulloja pide-
tään vaakatasossa. 

Kotitalouksissa, veneissä ja asuntovaunuis-
sa nestekaasua käytetään sähköverkon ulko-
puolella kotitalouslaitteiden lämmitys- tai 
jäähdytystarkoituksiin sekä grillaamiseen. 
Kotitalouskaasupullossa käyttöasento on pys-
tyssä, ja kaasu otetaan pullosta kaasumaise-
na. Yksityisille kuluttajille nestekaasua myy-
dään 2—11 kilogramman suuruisissa täyttö-
pulloissa. Lisäksi nestekaasua tuodaan val-
miiksi pakattuna yleensä 100—500 gramman 
kertakäyttöpakkauksissa esimerkiksi retki-
keittimiin ja sytyttimien täyttökaasuksi. Pie-
niä määriä nestekaasua tuodaan maahan 
myös sytyttimien mukana. 

Nestekaasua ei käytetä perusvoiman tuo-
tantoon, mutta kylläkin varapolttoaineena 
maakaasulle tai esimerkiksi kaukolämmön 
tuotannossa pienissä laitoksissa hyvän saata-
vuuden ja varastoitavuuden vuoksi. Suomes-
sa nestekaasua ei käytetä juurikaan maantie-
liikenteen ajoneuvoissa, kuten eräissä muissa 
maissa. Suomessa ei ole nestekaasun jakelu-
verkostoa liikennekäyttöön. Nestekaasun ko-
konaiskulutus oli vuonna 2013 noin 
270 000 tonnia. Nesteytetyn maakaasun jake-
luinfrastruktuurin kehittyessä maakaasun ar-
vioidaan vähentävän nestekaasun käyttöä. 
 
1.2 EU:n lainsäädäntö 

Energiatuotteet 

Energiatuotteiden ja sähkön verotuksesta 
säädetään energiatuotteiden ja sähkön vero-
tusta koskevan yhteisön kehyksen uudistami-
sesta annetussa neuvoston direktiivissä 
2003/96/EY, jäljempänä energiaverodirektii-
vi. Energiaverodirektiivin 2 artiklan mukaisia 
energiatuotteita ovat moottoribensiini, die-
selöljy, kevyt ja raskas polttoöljy, maakaasu, 
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nestekaasu, sähkö, kivihiili, ruskohiili ja kok-
si sekä muut nestemäiset, kiinteät ja kaasu-
maiset hiilivedyt. Direktiivin soveltamisalaan 
kuuluu myös muita tuotteita kuten kasvi- ja 
eläinrasvoja, joita käytetään lämmitys- tai 
moottoripolttoaineina. Myös niistä direktii-
vissä määritellyistä energiatuotteista, joille ei 
ole direktiivissä säädetty vähimmäisverota-
soa, on suoritettava käyttötarkoituksen mu-
kaan vastaavan moottori- tai lämmityspoltto-
aineen vero. Tämän lisäksi niin sanotun kor-
vaavuusperiaatteen mukaisesti kaikkia tuot-
teita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tai joi-
ta käytetään tai myydään moottoripolttoai-
neina, on verotettava vastaavan moottoripolt-
toaineen verokannan mukaisesti. Turvetta lu-
kuun ottamatta myös kaikkia muita hiilivety-
jä, joita myydään, käytetään tai on tarkoitettu 
käytettäväksi lämmittämiseen, on verotettava 
vastaavan energiatuotteen verokannan mu-
kaisesti. Myös hiilivetyjä sisältävät kaasut 
silloin, kun niitä käytetään moottori- tai 
lämmityspolttoaineena, on verotettava vas-
taavan polttoaineen verokannan mukaisesti. 

Energiaverodirektiivin soveltamisalan ul-
kopuolelle on haluttu jättää tiettyjä energian 
käyttötilanteita. Koska direktiivin lähtökoh-
tana on moottori- ja lämmityspolttoaineiden 
verottaminen, käyttö muihin tarkoituksiin on 
jätetty soveltamisalan ulkopuolelle. Tällaisia 
energiatuotteiden käyttökohteita on esimer-
kiksi teollisissa prosesseissa, joissa tapahtu-
vaa lämmityskäyttöä ja raaka-ainekäyttöä on 
vaikea erottaa toisistaan. Näissä tilanteissä 
jäsenvaltioille on jätetty liikkumavaraa itse 
päättää energiatuotteiden verottamisesta tar-
koituksenmukaisella tavalla. Kyseisiä tilan-
teita tulee kuitenkin arvioida Euroopan unio-
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen verosyr-
jintää ja valtiontukea koskevien määräysten 
perusteella. Vaikka tuotteiden käyttö edellä 
mainituissa tarkoituksissa on verotusmielessä 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolella, niis-
sä käytettyihin energiatuotteisiin joudutaan 
soveltamaan valmisteverotuksen valvontaa ja 
tuotteiden siirtämistä koskevia säännöksiä. 

Energiaverodirektiivissä säädetään veron 
rakenteesta ja vähimmäisverotasoista. Ener-
giaverodirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on 
kannettava direktiivissä tarkoitetuista tuot-
teista vero, joka täyttää kyseiselle tuotteelle 
säädetyn vähimmäisveromäärän. Niistä di-

rektiivin soveltamisalaan kuuluvista tuotteis-
ta, joille ei ole säädetty verotaulukossa vä-
himmäisverotasoa, on suoritettava käyttötar-
koituksen mukaan moottori- tai lämmitys-
polttoaineen vero. 

Vähimmäisverotaso on säädetty liikenne-
polttoaineista bensiinille, dieselöljylle, lento-
bensiinille ja -petrolille sekä nestekaasulle ja 
maakaasulle. Teollisuus- ja ammattitarkoi-
tuksissa käytetyille moottoripolttoaineille, 
kuten kevyelle polttoöljylle, nestekaasulle ja 
maakaasulle on säädetty omat verotasonsa. 
Teollisuus- ja ammattikäytöllä tarkoitetaan 
käyttöä maataloudessa, puutarha- ja kalanvil-
jelyssä, metsänhoidossa, rakennusteollisuu-
dessa, maa- ja vesirakentamisessa sekä julki-
sissa rakennusurakoissa. Niihin rinnastetaan 
polttoaineiden käyttö kiinteästi asennetuissa 
moottoreissa sekä ajoneuvoissa, jotka on tar-
koitettu käytettäväksi muussa kuin tieliiken-
teessä tai joiden käyttö pääasiassa tieliiken-
teessä ei ole sallittua. Tyypillisiä käyttökoh-
teita ovat erilaiset traktorit ja työkoneet. Li-
säksi direktiivissä säädetään lämmityspoltto-
aineista kevyelle ja raskaalle polttoöljylle, 
lentopetrolille, nestekaasulle, maakaasulle, 
hiilelle ja koksille vähimmäisverotasot. 
Energiaverodirektiivissä säädetään, että nes-
tekaasun vähimmäisverotaso on lämmitys-
käytössä nolla. Moottoripolttoaineena neste-
kaasulle on säädetty positiivinen vähimmäis-
verotaso, mutta erityissäännöksen perusteella 
nestekaasun verotaso voi myös liikennekäy-
tössä olla nolla. 
 
Verovapaudet 

Kullakin energiatuotteella voi olla lähtö-
kohtaisesti vain yksi direktiivissä määritellyn 
käyttötarkoituksen mukainen verotaso. Ener-
giaverodirektiiviin sisältyy eräitä mahdolli-
suuksia soveltaa tietyissä tilanteissa alennet-
tua verokantaa tai täyttä verottomuutta. Osa 
verovapauksista jäsenvaltion on pakko to-
teuttaa, kuten sähköntuotannon polttoainei-
den verovapaus, ja osa jää jäsenvaltion har-
kintaan. Poikkeamisen normaalista verokan-
nasta on kuitenkin tapahduttava verovalvon-
nassa ja unionin oikeuden mukaisesti, mikä 
tarkoittaa muun muassa sitä, että jäsenvaltion 
on noudatettava syrjivien verojen kieltoa ja 
unionin valtiontukisäännöksiä. 
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Energiaverodirektiivissä annetaan eräissä 
tapauksissa jäsenvaltioille mahdollisuus itse 
tietyin edellytyksin päättää veronalennuksista 
energiatuotteen käyttötarkoituksen tai laadun 
mukaan. Veron porrastaminen on mahdollis-
ta esimerkiksi tuotteen laadun perusteella. 
Tätä perustetta on käytetty Suomessa ve-
ronalennuksen myöntämiseen liikennepoltto-
aineille, jotka ovat ympäristöominaisuuksil-
taan parempia kuin markkinoilla muutoin 
laatuvaatimuksiltaan sallitut tuotteet. Porras-
tuksen myöntämisen edellytyksenä on myös, 
että alennukseen oikeutetun tuotteen laatua 
valvotaan niin, että veroviranomainen voi 
varmistua veroporrastuksen edellytysten täyt-
tymisestä. Näissä tapauksissa edellytetään li-
säksi energiaverodirektiivissä säädettyjen 
vähimmäisverotasojen noudattamista. Ve-
ronalennukset voidaan toteuttaa porrastettui-
na verotasoina tai veronpalautuksina. 
 
Biopolttoaineiden verotus 

Energiaverodirektiivin soveltamisalaan 
kuuluvat maakaasu, nestekaasu ja muut kaa-
sumaiset hiilivedyt kuten metaani. Myös bio-
peräiset metaanista koostuvat kaasut ovat ve-
rotettavia tuotteita sekä moottori- että lämmi-
tyspolttoaineena. Energiaverodirektiivi mah-
dollistaa kuitenkin biomassasta peräisin ole-
vien kaasujen vapauttamisen verosta. Lisäksi 
energiaverodirektiivin mukaan moottoripolt-
toaineena käytettävä maakaasu ja nestekaasu 
voidaan vapauttaa verosta. Tämän säännök-
sen on katsottu soveltuvan myös biokaasuun. 
Suomessa biokaasu on verotonta sekä liiken-
ne- että lämmityspolttoaineena. 
 
Valvontajärjestelmän soveltaminen energia-
tuotteisiin 

Energiatuotteisiin sovelletaan myös val-
misteveroja koskevasta yleisestä järjestel-
mästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamises-
ta annettua neuvoston direktiiviä 
2008/118/EY, jäljempänä valmisteverotusdi-
rektiivi. Siinä säädetään valmisteverotuksen 
yhdenmukaistetuista perusteista, menettelyis-
tä ja valvontajärjestelmästä, joka kattaa tuot-
teiden valmistuksen, varastoinnin ja siirrot 
jäsenvaltioiden välillä. Valmisteverotusdirek-
tiivissä säädetään väliaikaisen verottomuu-

den järjestelmästä, jossa tuotteita voidaan ve-
rottomasti valmistaa, jalostaa, varastoida se-
kä siirtää jäsenvaltioiden välillä tai jäsenval-
tion alueella. Tuotteiden valmistus ja varas-
tointi edellyttävät viranomaislupaa ja toimi-
jan on asetettava siirtoja koskeva vakuus se-
kä käytettävä siirroissa EU:n kattavaa tuot-
teiden liikkumisen sähköistä valvontajärjes-
telmää. Tuotteita voidaan myös siirtää väliai-
kaisesti verottomina jäsenvaltiosta toiseen. 
Tuotteet verotetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa 
ne lopullisesti kulutetaan. Valmisteverotuk-
sen valvonta- ja siirtosäännöksiä ei sovelleta 
kaikkiin energiaverodirektiivin 2 artiklassa 
tarkoitettuihin energiatuotteisiin. Energiave-
rodirektiivin 20 artiklassa säädetään niistä 
tuotteista, joihin katsotaan kohdistuvat suu-
rimmat väärinkäytös- ja petosriskit ja joihin 
on näin ollen tarve soveltaa valvontasään-
nöksiä. Tällaisia tuotteita ovat nestemäisten 
polttoaineiden ja eräiden muiden hiilivetyjen 
lisäksi biopolttoaineet ja nestekaasu. Valmis-
teverotuksen valvontajärjestelmää ei sovelle-
ta maakaasuun, kivihiileen eikä sähköön. 
 
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Ehdotus nestekaasun verottomuuden pois-
tamiseksi liittyy pääministeri Kataisen halli-
tuksen keväällä 2014 tekemään päätökseen 
rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 
osana julkisen talouden suunnitelmaa vuosil-
le 2015—2018, jonka pääministeri Stubbin 
hallitus on ohjelmassaan vahvistanut. Raken-
nepoliittisen ohjelman yhteydessä yritystukia 
on tarkoitus uudistaa niin, että ne edistävät 
kestävää talouskasvua ja vähentävät ympäris-
töhaittoja. 

Nestekaasulle säädettäisiin lämmityspoltto-
aineena yhdenmukainen vero muiden lämmi-
tyspolttoaineiden kanssa. Vero perustuisi sen 
energia- ja hiilisisältöön. Sama verokanta 
koskisi myös nestekaasun käyttöä työkonei-
den polttoaineena. Koska nestekaasu ei ole 
Suomessa käytössä liikennepolttoaineena, 
sille ei ole ainakaan toistaiseksi tarvetta sää-
tää erillistä liikennepolttoaineen verokantaa.  

Nestekaasun veron laskennassa käytettävä 
energiasisältövero olisi 0,00185 euroa mega-
joulelta ja hiilidioksidiveron osalta hiilidiok-
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siditonnin arvona käytettäisiin 44 euroa, mi-
kä vastaa lämmityspolttoaineiden hiilidioksi-
diverolle ehdotettua perustetta vuonna 2015. 
Energiasisältöveroa määriteltäessä nestekaa-
sun lämpöarvona on käytetty 46 megajoulea 
kilogrammalta. Hiilidioksidiveroa määritel-
täessä nestekaasun hiilidioksidin ominais-
päästönä on käytetty 65,7 grammaa mega-
joulea kohden. Laskenta perustuu samoihin 
lähtöarvoihin ja lähteisiin kuin muiden läm-
mityspolttoaineiden verotus. 

Verotaulukossa verojen määrä on selvyy-
den vuoksi muunnettu verotettavaan yksik-
köön polttoainekohtaisesti. Nestekaasun ve-
rotettavana yksikkönä käytettäisiin kilo-
grammaa, joka on nestekaasun kaupallisesti 
käytettävä myyntiyksikkö. 

Edellä mainituilla perusteilla verotaulukos-
sa nestekaasun energiasisältöveroksi muo-
dostuisi 8,4972 senttiä ja hiilidioksidiveroksi 
13,2977 senttiä kilogrammalta. Lisäksi nes-
tekaasusta kannettaisiin muiden lämmitys-
polttoaineiden tavoin huoltovarmuusmaksua. 
Sen suuruus olisi 0,1073 senttiä kilogram-
malta. Bioperäisen nestekaasun hiilidioksidi-
vero olisi puolitettu tai nolla samojen kritee-
rien perusteella kuin muiden bioperäisten 
nestemäisten lämmityspolttoaineiden. 

Valtaosa eli arviolta noin 80 prosenttia nes-
tekaasusta käytetään erilaisissa teollisissa 
prosesseissa, joissa kaasun käyttö olisi jat-
kossakin verotonta. Nestekaasun kotitalous-
käyttö olisi kokonaan verollista. Pienissä vä-
hittäismyyntipakkauksissa oleva nestekaasu 
kuitenkin suljettaisiin verotuksen ulkopuolel-
le hallinnollisista syistä. 

Nestekaasun nykyisen verottomuuden pois-
taminen tarkoittaisi sitä, että valmistevero-
tuksen piiriin tulisi uusi polttoaine, joka olisi 
liitettävä myös veron kantamisen osalta ny-
kyiseen jo käytössä olevaan polttonesteiden 
verotusjärjestelmään. Nestekaasun verotuk-
sessa noudatettaisiin valmisteverotuksen 
yleisiä periaatteita ja menettelyitä, joista sää-
detään valmisteverotuslaissa. 

Nestekaasu tulisi verolliseksi vuoden 
2016 alusta. 

Nestekaasusta tulisi suorittaa vero, kun sitä 
luovutetaan kulutukseen Suomessa. Sen, joka 
haluaa vastaanottaa, varastoida tai siirtää nes-
tekaasua verottomana, olisi haettava Tullilta 
verottoman varaston ja valtuutetun varaston-

pitäjän lupa. Toimija voisi myös vastaanottaa 
nestekaasua verottomana väliaikaisen verot-
tomuuden järjestelmässä toisista jäsenvalti-
oista tai EU:n ulkopuolelta, jos hänellä on 
valmisteverotuslaissa tarkoitettu rekiste-
röidyn vastaanottajan lupa. Valtuutettu varas-
tonpitäjä olisi valmisteverotuslaissa tarkoitet-
tu verokausi-ilmoittaja, jonka valmistevero-
tus tapahtuisi kalenterikuukausittain. Veroil-
moitus annettaisiin kultakin verokaudelta sitä 
seuraavan kalenterikuukauden 18. päivään 
mennessä ja vero maksettaisiin jälkikäteen 
verokautta seuraavan kalenterikuukauden 
27. päivänä. Tämä tarkoittaisi, että ensim-
mäisenä veron käyttöönottovuotena veroa 
maksettaisiin vain 11 kuukaudelta, mikä vai-
kuttaa veron tuottoarvioon. Jos nestekaasun 
maahantuonnin yhteydessä nestekaasun vas-
taanottajalla ei olisi kumpaakaan edellä mai-
nittua lupaa, verot tulisi suorittaa 10 päivän 
kuluessa nestekaasun vastaanottamisesta. Jos 
nestekaasu hankitaan Suomesta, vastaanotta-
ja voi hankkia nestekaasun verotta ja suorit-
taa siitä veron kuten rekisteröity verovelvol-
linen ainoastaan, jos vastaanottajalla on ve-
rottoman varaston lupa. 

Nestekaasusta suoritettaisiin vero siten 
pääsääntöisesti siinä vaiheessa, kun se luovu-
tettaisiin tukkuportaalla toimivan nestekaa-
sun verottoman varastonpitäjän varastosta 
käyttäjälle. Verovelvollinen olisi varastonpi-
täjä, joita ovat jo nyt valtaosin nestekaasun 
maahantuontia, valmistusta ja tukkukauppaa 
harjoittavat toimijat. 

Nestekaasun käytön verottomuus toteutet-
taisiin muiden polttoaineiden tavoin joko si-
ten, että varastonpitäjä luovuttaisi kaasua ve-
rottomasti käyttäjälle tai siten, että käyttäjä 
hakisi veron takaisin palautusmenettelyssä. 
Niissä tapauksissa, joissa käyttäjällä on pel-
kästään verotonta tai sekä verollista että ve-
rotonta käyttöä, sillä olisi mahdollisuus ha-
keutua myös itse varastonpitäjäksi ja maksaa 
vero vain verollisesta omasta käytöstään. Ve-
rottoman varaston lupa voitaisiin myöntää 
yritysten omille kiinteille, tyypillisesti 8—10 
kuutiometrin säiliöille. Sen sijaan pullotuslai-
toksella niin yritys- kuin kotitalouskäyttöön 
pullotettu kaasu olisi aina verollista pieniä 
pakkauksia lukuun ottamatta ja siten pullo-
kaasua käyttävän yrityksen nestekaasun ve-
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rottomuus tulisi aina toteutettavaksi veronpa-
lautuksena. 

Verovelvollinen ilmoittaisi veroilmoituk-
sessa sekä verollisen että verottoman käytön, 
joka pitäisi pystyä selvittämään kirjanpidon 
perusteella jälkikäteen tehtävässä yritystar-
kastuksessa. Se, joka on käyttänyt verollisena 
hankkimansa nestekaasun verottomaan käyt-
tötarkoitukseen, voisi hakea palautusta verot-
toman käytön osalta. Tämä pääsääntö sovel-
tuisi myös ennen lain voimaantuloa verotto-
mana kulutukseen luovutettuun ja hankittuun 
nestekaasuun. Siten vuonna 2015 hankitun 
kaasun saisi käyttää verottomana esimerkiksi 
vuoden 2016 aikana, mutta toimijan olisi pi-
dettävä kirjanpitoa 2015 hankkimansa kaasun 
määrästä ja käytöstä. Niissä tilanteissa, joissa 
yrityksellä on sekä verotonta että verollista 
käyttöä, vuonna 2015 hankitun kaasun käyttö 
olisi kohdistettava käytön mukaan sekä ve-
rolliseen että verottomaan käyttöön. Menette-
ly, jossa vuonna 2015 hankittua kaasua käy-
tettäisiin vain verollisiin käyttötarkoituksiin 
ja vuonna 2016 hankittua kaasua vain verot-
tomiin käyttökohteisiin, ei olisi mahdollinen. 

Polttoaineverolain 9 §:n 3 kohdan mukaan 
polttoaineet, jotka käytetään teollisessa tuo-
tannossa raaka- tai apuaineena tai välittömäs-
ti ensikäytössä tavaran valmistuksessa, ovat 
verottomia. Jos nestekaasulla lämmitetään 
teollisessa prosessissa suoraan valmistettavaa 
tuotetta, kysymyksessä olisi veroton ensi-
käyttö, muutoin nestekaasun käyttö olisi ve-
rollista. Nestekaasun verotonta käyttöä olisi 
edelleen esimerkiksi käyttö lämpökäsittely-
uuneissa, kuivaus-, poltto- ja sulatusproses-
seissa, leiju- ja infrapunakuivaimissa, muovi-
teollisuuden raaka-aineena sekä savustus- ja 
kahvinpaahtimouuneissa. Nestekaasun käyttö 
muun muassa tilojen lämmityksessä, elintar-
viketeollisuudessa esilämmitys- ja paistouu-
neissa sekä trukkien ja työkoneiden polttoai-
neena olisi sen sijaan verollista. Nestekaasun 
käyttötarkoitus on ratkaiseva määriteltäessä, 
onko kysymyksessä veroton vai verollinen 
käyttö. Lisäksi teollisuuden verollisesta käy-
töstä osa kuuluisi sähköverolain 8 a §:ssä 
mukaisen energiaintensiivisen teollisuuden 
palautusjärjestelmän piiriin. 
 
 
 

3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Nestekaasun verottomuuden poistamisen 
arvioidaan kasvattavan valtion vuotuisia polt-
toaineverotuloja noin 10 miljoonalla eurolla 
lain tultua voimaan, josta valmisteverojen 
maksun ajoituksen johdosta ensimmäisen 
vuoden verotuotoksi arvioidaan noin 9,2 mil-
joonaa euroa. Toimijoiden varautuminen nes-
tekaasun muuttumiseksi verolliseksi poltto-
aineeksi saattaa lisäksi alentaa jonkin verran 
ensimmäisen vuoden verokertymää. Koko-
naisuudessaan energiaveroja kertyi vuonna 
2013 noin 4,2 miljardia euroa. 

Nestekaasun verosta noin 1,5 miljoonaa 
kertyisi kotitalouksien käyttämästä nestekaa-
susta, joka olisi kokonaisuudessaan verollista 
pieniä pakkauksia lukuun ottamatta. Neste-
kaasun energiasisältöveron ollessa 
0,00185 euroa ja hiilidioksidiveron ollessa 
0,00289 euroa megajoulelta yhdelle kilo-
grammalle nestekaasua tulisi veroa yhteensä 
noin 22 senttiä. Veron siirtyessä täysimääräi-
senä hintoihin, esimerkiksi tyypillisen 
19,90 euron hintaisen viiden kilogramman 
nestekaasupakkauksen hinta nousisi noin 
seitsemän prosenttia, eli noin 1,36 euroa ar-
vonlisävero mukaan lukien. 

Noin 8,5 miljoonaa euroa verotuotoista 
kertyisi yritysten käyttämästä nestekaasusta. 
Yritykset käyttävät nestekaasua sekä verolli-
sessa että verottomassa käytössä. Verollista 
käyttöä olisi pääasiassa nestekaasun käyttö 
lämmityspolttoaineena muissa kuin verotto-
miksi säädetyissä teollisissa prosesseissa se-
kä sen käyttö erilaisten työkoneiden polttoai-
neena. Arvion mukaan noin 80 prosenttia te-
ollisuuden käyttämästä nestekaasusta olisi 
edelleen verotonta energiaverotusta koskevi-
en säädösten nojalla. Osa teollisuuden verol-
lisena käyttämästä nestekaasusta olisi oikeu-
tettu energiaintensiivisen teollisuuden veron-
palautukseen. Sen vaikutus veronpalautuksen 
kokonaismäärään olisi vähäinen. 

Ehdotetulla muutoksella ei ole merkittäviä 
vaikutuksia valtion muihin verotuloihin. Eh-
dotus kasvattaisi nestekaasusta kertyvää ar-
vonlisäveroa hieman kotitalouksien kulutta-
man nestekaasun osalta, mutta tämä vaikutus 
on suuruudeltaan vähäinen ja sen voidaan 
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olettaa kompensoituvan kotitalouksien vä-
hentäessä muuta kulutustaan vastaavasti. Esi-
tetty muutos vaikuttaisi kotitalouksien kulu-
tuksen verotukseen niin vähäisesti, ettei sillä 
olisi vaikutuksia kotitalouksien keskinäiseen 
ginikertoimella mitattuun tulonjaolliseen 
asemaan. 
 
3.2 Ympäristövaikutukset 

Nestekaasu on fossiilinen polttoaine eikä 
sen nykyiselle verottomuudelle ole ympäris-
töpoliittisia perusteita.  Nestekaasun energia-
sisältö on noin 10 prosenttia maakaasua pie-
nempi. Hiilidioksidin ominaispäästöltään se 
asettuu maakaasun ja kevyen polttoöljyn vä-
limaastoon. Verottomuuden poistamisella 
nestekaasu saatettaisiin yhdenvertaiseen 
asemaan muiden fossiilisten polttoaineiden 
kanssa. On mahdollista, että tulevaisuudessa 
markkinoille tulee nykyistä enemmän uusiu-
tuvista ja kestävistä raaka-aineista valmistet-
tua nestekaasua, jonka käyttö vähentäisi hii-
lidioksidipäästöjä fossiilisiin polttoaineisiin 
verrattuna. 

Veron ohjaavan vaikutuksen arvioidaan 
kuitenkin olevan vähäinen, sillä nestekaasun 
käytölle ei usein ole vaihtoehtoa ja toisaalta 
sen käyttö olisi pääosin edelleen verotonta. 
 
3.3 Yritysvaikutukset 

Nestekaasua huomattavasti käyttäviä yri-
tyksiä arvioidaan olevan noin 700–800. Näis-
tä noin 150 yritystä käyttää noin 80 prosent-
tia kaikesta yritysten käyttämästä nestekaa-
susta. Nestekaasua käytetään muun muassa 
kemianteollisuudessa, puunjalostuksessa se-
kä paperiteollisuudessa, puutarhoissa, elin-
tarviketeollisuudessa, tekstiiliteollisuudessa 
sekä metalli- ja konepajoissa. Nestekaasun 
käyttötarkoitukset vaihtelevat merkittävästi 
aina kuivauskäytöstä polttoleikkaukseen, tila-
lämmitykseen sekä trukkien käyttöön. Käyt-
tötarkoitusten moninaisuuden takia tarkkaa 
verollisen ja verottoman käytön jakautumista 
toimialoittain on mahdoton arvioida täysin 
luotettavasti. Osalla yrityksistä nestekaasun 
käyttö voi olla ainoastaan verotonta käyttöä, 
kun taas toisilla se on yhdistelmä verollisesta 
ja verottomasta käytöstä. Kokonaisuudessaan 
noin 20 prosenttia yritysten käyttämästä nes-

tekaasusta arvioidaan olevan verollisen käy-
tön piirissä. 

Nestekaasun valmistajien, maahantuojien 
ja tukkumyyjien olisi hankittava tarvittavat 
valmisteveroluvat toimintaansa Tullilta. 
Näistä toimijoista etenkin valmistajilla ja 
useimmilla tukkumyyjillä on kuitenkin jo 
nykyisin muuta polttoaineverotusta varten 
vastaavia lupia, joten kysymyksessä olisi lä-
hinnä nykyisten lupien ja verotusmenettelyn 
laajentaminen koskemaan myös nestekaasua. 

Vaikka nestekaasun verotus hoidettaisiin 
muun polttoaineverotuksen tavoin pääosin 
tukkuportaalla, sen laaja käyttö erilaisiin ve-
rottomiin tarkoituksiin aiheuttaisi käytännös-
sä myös loppukäyttäjille hallinnollista työtä. 
Nestekaasua käyttävistä yrityksistä suuri osa 
tulisi valmisteverotuksen piiriin joko hakeu-
tumalla verovelvollisiksi, jolloin ne maksai-
sivat veroa vain mahdollisesta verollisesta 
käytöstä tai hakemalla Tullilta veronpalau-
tusta verollisena hankkimastaan, mutta verot-
tomaan tarkoitukseen käyttämästään neste-
kaasusta. 

Nestekaasun verollisuuteen siirtyminen ai-
heuttaisi yrityksissä hallinnollisia kustannuk-
sia henkilöstön koulutustarpeen, veron tili-
tykseen liittyvien toimenpiteiden, polttoai-
neiden kulutuksen ja käytön seurannan sekä 
tietojärjestelmämuutosten takia. 

Pieniin vähittäismyyntipakkauksiin paka-
tun nestekaasun jättäminen veron sovelta-
misalan ulkopuolelle vähentäisi huomatta-
vasti verotuksen edellyttämää hallinnollista 
työtä niitä maahantuovissa ja edelleen myy-
vissä yrityksissä.  

Esityksen vähäisen taloudellisen vaikutuk-
sen johdosta sillä ei nähdä olevan merkittäviä 
vaikutuksia yritysten työllistämiseen tai in-
vestointeihin. 
 
3.4 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Toteutuessaan esitys lisäisi valmistevero-
tukseen liittyviä tehtäviä Tullissa. Alkuvai-
heessa tehtävät lisääntyisivät uusien valmis-
teverolupien myöntämisen ja uusien verovel-
vollisten neuvontatarpeen takia. Pidemmällä 
aikavälillä resursseja tarvittaisiin neuvonnan 
lisäksi nestekaasua verollisena hankkineiden 
yritysten palautushakemusten käsittelyyn se-
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kä nestekaasun oikaisu- ja jälkiverotuspää-
tösten käsittelyyn. Työmäärän arvioidaan 
kasvavan alkuvaiheessa kolmella henkilö-
työvuodella. Mahdolliset Tullin lisärahoitus-
tarpeet arvioidaan ja niihin otetaan kantaa tu-
levissa budjetti- ja kehysmenettelyissä. 
 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä yhteistyössä Tullin kanssa. Esitystä 
valmisteltaessa on kuultu alan tukkuportaan 
toimijoita. Lisäksi lausuntonsa antoivat Elin-
keinoelämän keskusliitto EK ry, INFRA ry, 
Suomen Kaasuyhdistys ry, Teknisen Kaupan 
ja Palveluiden yhdistys ry, Suomen Yrittäjät 
sekä Öljy- ja biopolttoaineala ry. 

Suomen Kaasuyhdistys ry kannatti esitystä 
nestekaasun verottamisesta yhdenmukaisesti 
muiden fossiilisten lämmityspolttoaineiden 
kanssa. Pääosa lausunnonantajista ei kannat-

tanut esitystä nestekaasun verottamisesta, 
koska se lisäisi yritysten taloudellisia kustan-
nuksia ja hallinnollista taakkaa. 

Valtiovarainministeriö tilasi Teknologian 
tutkimuskeskus VTT:ltä selvityksen neste- ja 
muiden kaasujen verotuksesta. Esityksessä 
nestekaasun verotason määrittämisessä on 
käytetty hyväksi VTT:n taustaselvitystä Kaa-
sujen energiaverotus Nils-Olof Nylund ja Kai 
Sipilä, VTT-M-05288-14. 
 
5  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousar-
vioesitykseen ja sen vaikutus valtion tuloar-
vioon otetaan huomioon mainitussa esityk-
sessä. Esitys annetaan kuitenkin etupainottei-
sesti lain voimaantulon edellyttämien siirty-
mäjärjestelyiden takia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Pykälässä säädetään polttoaineverolain 
soveltamisalasta. Hallinnollisista syistä pie-
net enintään 1 000 grammaa nestekaasua si-
sältävät vähittäismyyntipakkaukset jätettäi-
siin polttoaineverolain soveltamisalan ulko-
puolelle pykälään lisättävässä 4 momentissa. 
Veroa ei siten tarvitsisi maksaa esimerkiksi 
erilaisiin, tyypillisesti kotitalouksissa käytet-
täviin pieniin sytyttimiin ja retkipolttimiin 
pakatusta nestekaasusta. Näiden luovuttami-
sesta kulutukseen ei annettaisi myöskään ve-
roilmoitusta. Valmisteverotus- ja energiave-
rodirektiivin mukaan nestekaasuun on sovel-
lettava EU:n valmisteverotuksen valvontaa ja 
siirtämistä koskevaa sääntelyä. Säännökset 
eivät mahdollista pienten nestekaasupakkaus-
ten vapauttamista valvontajärjestelystä. Tä-
män takia myös niiden siirtoihin jäsenvalti-
oiden välillä olisi nykyiseen tapaan sovellet-
tava yhdenmukaistettua valvontajärjestelmää, 
josta säädetään valmisteverotuslaissa. Mo-
menttiin sisällytettäisiin tätä koskeva säännös 
selkeyden takia. 

2 §. Pykälässä säädetään määritelmistä. 
Pykälän 20 a kohdassa määriteltäisiin biones-
tekaasu, jolla tarkoitettaisiin 20 kohdassa tar-
koitettua nestekaasua vastaavaa tuotetta, joka 
on valmistettu biomassasta. 

4 §. Pykälässä säädetään polttoaineista lain 
liitteen verotaulukon mukaisesti kannettavas-
ta valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksus-
ta. Pykälän 2 momentissa säädetään yhdiste-
tyn tuotannon polttoaineiden alennetusta hii-
lidioksidiverosta. Momenttiin ehdotetaan li-
sättäväksi hiilidioksidiveron alennukseen oi-
keutetuiksi polttoaineiksi nestekaasu ja bio-
nestekaasu. 

9 §. Pykälästä kumottaisiin 8 kohta, jossa 
säädetään nestekaasun verottomuudesta. 

9 a §. Pykälässä säädetään polttoaineiden 
verottomuuden toteuttamisesta palautusme-
nettelyssä suoran verottomuuden sijasta. Py-
kälää sovellettaisiin myös nestekaasusta 

maksetun veron ja huoltovarmuusmaksun pa-
lauttamiseen. Pykälän 5 ja 6 momentissa 
säädetään palautettavan määrän laskutavasta. 
Momentteihin lisättäisiin nestekaasu ja sitä 
korvaavat tuotteet. 

Liite. Lain liitteen verotaulukkoon lisättäi-
siin uudet tuoteryhmät sekä vero- ja huolto-
varmuusmaksutasot fossiiliselle ja bioperäi-
selle nestekaasulle. Nestekaasun huoltovar-
muusmaksu on laskettu maakaasun huolto-
varmuusmaksusta sen energiasisältöön suh-
teutettuna. 
 
2  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 
2016 alusta. 

Lain hyväksyminen ja vahvistaminen etu-
painotteisesti olisi kuitenkin tarpeellinen siir-
tymäjärjestelyiden takia, koska kysymykses-
sä on uusi polttoaineveron piiriin tuleva tuo-
te. Alan toimijoille tulisi varata riittävästi ai-
kaa valmistautua muutokseen. Veroa kannet-
taisiin muun valmisteverotuksen tapaan nes-
tekaasusta, joka luovutetaan kulutukseen lain 
tultua voimaan. 

Nestekaasua valmistavat ja maahantuovat 
yritykset olisi saatettava valmisteverotuksen 
lupajärjestelmän piiriin ennen lain voimaan-
tuloa verotuksen toimeenpanoa varten. Myös 
niille toimijoille, jotka käyttävät runsaasti 
nestekaasua verottomiin tarkoituksiin, voitai-
siin varata mahdollisuus hakeutua varaston-
pitäjiksi ennen lain voimaantuloa. Tähän, 
samoin kuin alan toimijoiden ohjeistamiseen 
ja neuvontaan tulisi varata riittävästi aikaa 
toimijoiden suuren määrän takia. Tulli voisi 
ryhtyä näitä koskeviin toimiin heti lain tultua 
hyväksytyksi ja vahvistetuksi.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
 

 



 HE 350/2014 vp  
  

 

14 

Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 9 §:n 

8 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1305/2007, 
muutetaan 4 §:n 2 momentti ja 9 a §:n 5 ja 6 momentti, sellaisina kuin ne ovat 4 §:n 2 mo-

mentti laissa 1399/2010 ja 9 a §:n 5 ja 6 momentti laissa 1131/2013, sekä  
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1305/2007 ja 256/2012, uusi 4 momentti, 

2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1307/2007, 1399/2010, 395/2013 ja 1131/2013, uusi 
20 a kohta ja liitteen verotaulukkoon, sellaisena kuin se on laissa 1184/2014, uudet tuoteryh-
mät 110—113 seuraavasti: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Enintään 1 000 gramman vähittäismyynti-
pakkaukseen pakattuun nestekaasuun sovel-
letaan vain valmisteverotuksen valvontaa ja 
tuotteen siirtämistä koskevia säännöksiä. 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

20 a) bionestekaasulla nestekaasua vastaa-
vaa tuotetta, joka on valmistettu biomassasta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos kevyttä polttoöljyä, biopolttoöljyä, nes-
tekaasua, bionestekaasua tai raskasta poltto-
öljyä käytetään yhdistetyssä sähkön ja läm-
mön tuotannossa, hiilidioksidivero on puolet 
verotaulukossa säädetystä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

9 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tulli vahvistaa tammi-kesäkuulta ja heinä-
joulukuulta moottoribensiinistä ja sitä kor-
vaavista tuotteista, dieselöljystä ja sitä kor-
vaavista tuotteista, nestekaasusta ja sitä kor-
vaavista tuotteista sekä kevyestä polttoöljystä 
ja sitä korvaavista tuotteista palautettavan 
valmisteveron määrän, jota sovelletaan mai-
nittuna aikana kulutukseen luovutettujen 
polttoaineiden veron palautukseen. Palautuk-
sen määräksi vahvistetaan mainittuna aikana 
verolliseen kulutukseen luovutetusta poltto-
aineesta ja sitä korvaavista tuotteista suoritet-
tujen verojen keskiarvo litraa kohti kahden 
desimaalin tarkkuudella. Kuitenkin polttoai-
neesta, joka ei ole koostumukseltaan mootto-
ribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden 
nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuk-
sista ympäristönsuojelulain (527/2014) nojal-
la säädetyn mukaista, tai jos kysymyksessä 
on kevyt polttoöljy, joka sisältää biopolttoöl-
jyä enemmän kuin seitsemän tilavuusprosent-
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tia, hakijan on esitettävä palautuksen saami-
seksi luotettava selvitys polttoaineesta suori-
tetusta verosta ja huoltovarmuusmaksusta. 

Jos palautettavan veron määrää ei voida 
vahvistaa tai selvittää 5 momentin mukaises-
ti, veronpalautuksen määrä on: 

1) moottoribensiinistä, etanolista, mootto-
ribensiinin ja etanolin seoksesta tai niitä kor-
vaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuo-
teryhmän 22 mukainen vero ja huoltovar-
muusmaksu; 

2) dieselöljystä, biodieselöljystä, dieselöl-
jyn ja biodieselöljyn seoksesta tai niitä kor-
vaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuo-
teryhmän 49 mukainen vero ja huoltovar-
muusmaksu; 

3) kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, 
kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn seokses-
ta tai niitä korvaavasta tuotteesta liitteen ve-
rotaulukon tuoteryhmän 64 mukainen vero ja 
huoltovarmuusmaksu; 

4) nestekaasusta, bionestekaasusta, neste-
kaasun ja bionestekaasun seoksesta tai niitä 
korvaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon 
tuoteryhmän 113 mukainen vero ja huolto-
varmuusmaksu. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
 

————— 
 

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2015 

Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 
 

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 
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Liite 
 
 

VEROTAULUKKO 
 
 

Tuote Tuote- 
ryhmä 

Energiasisältö-
vero 

Hiilidioksidi-
vero 

Huolto-
varmuus-

maksu 

Yhteensä 

------------------------ -------------- ------------------- ----------------- ---------------- -------------- 
Nestekaasu snt/kg 110 8,50 13,30 0,11 21,91 
Bionestekaasu 
snt/kg 

111 8,50 13,30 0,11 21,91 

Bionestekaasu R 
snt/kg 

112 8,50 6,65 0,11 15,26 

Bionestekaasu T 
snt/kg 

113 8,50 0,00 0,11 8,61 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 9 §:n 

8 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1305/2007, 
muutetaan 4 §:n 2 momentti ja 9 a §:n 5 ja 6 momentti, sellaisina kuin ne ovat 4 §:n 2 mo-

mentti laissa 1399/2010 ja 9 a §:n 5 ja 6 momentti laissa 1131/2013, sekä  
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1305/2007 ja 256/2012, uusi 4 momentti, 

2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1307/2007, 1399/2010, 395/2013 ja 1131/2013, uusi 
20 a kohta ja liitteen verotaulukkoon, sellaisena kuin se on laissa 1184/2014, uudet tuoteryh-
mät 110—113 seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Enintään 1 000 gramman vähittäismyynti-
pakkaukseen pakattuun nestekaasuun sovel-
letaan vain valmisteverotuksen valvontaa ja 
tuotteen siirtämistä koskevia säännöksiä. 
 

 
2 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

20 a) bionestekaasulla nestekaasua vastaa-
vaa tuotetta, joka on valmistettu biomassas-
ta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos kevyttä polttoöljyä, biopolttoöljyä tai 

raskasta polttoöljyä käytetään yhdistetyssä 
sähkön ja lämmön tuotannossa, hiilidioksidi-
vero on puolet verotaulukossa säädetystä. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos kevyttä polttoöljyä, biopolttoöljyä, nes-
tekaasua, bionestekaasua tai raskasta poltto-
öljyä käytetään yhdistetyssä sähkön ja läm-
mön tuotannossa, hiilidioksidivero on puolet 
verotaulukossa säädetystä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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9 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
8) nestekaasu 
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
kumotaan 
 

 
9 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tulli vahvistaa tammi-kesäkuulta ja heinä-

joulukuulta moottoribensiinistä ja sitä kor-
vaavista tuotteista, dieselöljystä ja sitä kor-
vaavista tuotteista sekä kevyestä polttoöljystä 
ja sitä korvaavista tuotteista palautettavan 
valmisteveron määrän, jota sovelletaan mai-
nittuna aikana kulutukseen luovutettujen polt-
toaineiden veron palautukseen. Palautuksen 
määräksi vahvistetaan mainittuna aikana ve-
rolliseen kulutukseen luovutetusta polttoai-
neesta ja sitä korvaavista tuotteista suoritettu-
jen verojen keskiarvo litraa kohti kahden de-
simaalin tarkkuudella. Kuitenkin polttoai-
neesta, joka ei ole koostumukseltaan mootto-
ribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden 
nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksis-
ta ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla 
säädetyn mukaista, tai jos kysymyksessä on 
kevyt polttoöljy, joka sisältää biopolttoöljyä 
enemmän kuin seitsemän tilavuusprosenttia, 
hakijan on esitettävä palautuksen saamiseksi 
luotettava selvitys polttoaineesta suoritetusta 
verosta ja huoltovarmuusmaksusta.  

Jos palautettavan veron määrää ei voida 
vahvistaa tai selvittää 5 momentin mukaisesti, 
veronpalautuksen määrä on: 
 

1) moottoribensiinistä, etanolista, moottori-
bensiinin ja etanolin seoksesta tai niitä kor-
vaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuo-
teryhmän 22 mukainen vero ja huoltovar-
muusmaksu; 

2) dieselöljystä, biodieselöljystä, dieselöl-
jyn ja biodieselöljyn seoksesta tai niitä kor-
vaavasta tuotteesta verotaulukon tuoteryhmän 
49 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu; 
 

3) kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljyistä, 
kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn seoksesta 
tai niitä korvaavasta tuotteesta verotaulukon 
tuoteryhmän 64 mukainen vero ja huoltovar-
muusmaksu. 

9 a §
— — — — — — — — — — — — — —  

Tulli vahvistaa tammi-kesäkuulta ja heinä-
joulukuulta moottoribensiinistä ja sitä kor-
vaavista tuotteista, dieselöljystä ja sitä kor-
vaavista tuotteista, nestekaasusta ja sitä kor-
vaavista tuotteista sekä kevyestä polttoöljys-
tä ja sitä korvaavista tuotteista palautettavan 
valmisteveron määrän, jota sovelletaan mai-
nittuna aikana kulutukseen luovutettujen 
polttoaineiden veron palautukseen. Palautuk-
sen määräksi vahvistetaan mainittuna aikana 
verolliseen kulutukseen luovutetusta poltto-
aineesta ja sitä korvaavista tuotteista suoritet-
tujen verojen keskiarvo litraa kohti kahden 
desimaalin tarkkuudella. Kuitenkin polttoai-
neesta, joka ei ole koostumukseltaan mootto-
ribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden 
nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuk-
sista ympäristönsuojelulain (527/2014) nojal-
la säädetyn mukaista, tai jos kysymyksessä 
on kevyt polttoöljy, joka sisältää biopolttoöl-
jyä enemmän kuin seitsemän tilavuusprosent-
tia, hakijan on esitettävä palautuksen saami-
seksi luotettava selvitys polttoaineesta suori-
tetusta verosta ja huoltovarmuusmaksusta. 

Jos palautettavan veron määrää ei voida 
vahvistaa tai selvittää 5 momentin mukaises-
ti, veronpalautuksen määrä on: 

1) moottoribensiinistä, etanolista, mootto-
ribensiinin ja etanolin seoksesta tai niitä kor-
vaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuo-
teryhmän 22 mukainen vero ja huoltovar-
muusmaksu; 

2) dieselöljystä, biodieselöljystä, dieselöl-
jyn ja biodieselöljyn seoksesta tai niitä kor-
vaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuo-
teryhmän 49 mukainen vero ja huoltovar-
muusmaksu; 

3) kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, 
kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn seokses-
ta tai niitä korvaavasta tuotteesta liitteen ve-
rotaulukon tuoteryhmän 64 mukainen vero ja 
huoltovarmuusmaksu; 

4) nestekaasusta, bionestekaasusta, neste-
kaasun ja bionestekaasun seoksesta tai niitä 
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korvaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon 
tuoteryhmän 113 mukainen vero ja huolto-
varmuusmaksu. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
——— 
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Liite 
 
 
Voimassa oleva laki  
 

VEROTAULUKKO 
 
 

Tuote Tuote- 
ryhmä 

Energiasisältö-
vero 

Hiilidioksidi-
vero 

Huolto-
varmuus-

maksu 

Yhteensä 

------------------------ -------------- ------------------- ----------------- ---------------- -------------- 
 
 
 
 Ehdotus 
 

VEROTAULUKKO 
 
 

Tuote Tuote- 
ryhmä 

Energiasisältö-
vero 

Hiilidioksidi-
vero 

Huolto-
varmuus-

maksu 

Yhteensä 

------------------------ -------------- ------------------- ----------------- ---------------- -------------- 
Nestekaasu snt/kg 110 8,50 13,30 0,11 21,91 
Bionestekaasu 
snt/kg 

111 8,50 13,30 0,11 21,91 

Bionestekaasu R 
snt/kg 

112 8,50 6,65 0,11 15,26 

Bionestekaasu T 
snt/kg 

113 8,50 0,00 0,11 8,61 
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