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Pro gradu -tutkielmani aihe pohjautuu EU:n jäsenvaltioissa 1.1.2005 alkaneeseen
päästökauppaan, jonka tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasujen pitoisuutta
maapallon ilmakehässä ja toteuttaa samalla Kioton pöytäkirjan asettamat velvoit-
teet. Tutkin tutkielmassani mitä päästökaupalla tarkoitetaan ja miten päästökaupan
kaupankäynnin välineitä, päästöoikeuksia, tulisi käsitellä yrityksen kirjanpidossa, tu-
loverotuksessa sekä arvonlisäverotuksessa.
Päästöoikeuksien kansallisen jakosuunnitelman mukainen jako päästökaupan piiriin
kuuluville yrityksille, päästöoikeuksien ostaminen ja myyminen päästökauppamark-
kinoilla, sekä päästöoikeuksien palauttaminen päästökauppaviranomaiselle, ovat
esimerkkejä tapahtumista, joilla on vaikutusta sekä yrityksen kirjanpitoon että vero-
tukseen. Suomessa ei ole kuitenkaan säädetty lainsäädäntöä tai annettu ohjausta
siitä, miten päästöoikeuksia tulisi käsitellä kirjanpidossa tai verotuksessa.
Mielenkiinto tutkimuskohteeseeni heräsi sen ajankohtaisuuden ja uutuuden vuoksi.
Tutkimuskohteeseeni liittyviä tutkimuksia ei ole tietääkseni tehty juuri lainkaan.
Kiinnostuin aiheesta myös siksi, koska koen puutteelliseksi sen, että päästöoikeuk-
sien kirjanpito- ja verokäsittelystä ei ole säädetty lainsäädäntöä eikä annettu muuta
ohjeistusta.
Tutkimuksessani selvennän lukijalle päästökaupan perimmäisen tarkoituksen, sekä
sen, millaisia osapuolia päästökauppaan kuuluu. Tärkeimpänä tehtävänäni on sel-
vittää päästöoikeuksien kirjanpitokäsittelyä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin
tasolla, sekä selvittää, mitä tulovero- ja arvonlisäveroseuraamuksia päästöoikeuk-
siin liittyy.
Tutkimusmenetelmäni on pääosin oikeusdogmaattinen, koska tärkeimpänä läh-
teenäni toimii voimassaoleva lainsäädäntö. Käytän lähteenäni myös keskeistä kirjal-
lisuutta, aiheeseen sopivia artikkeleita, saamaani koulutusmateriaalia sekä interne-
tistä löytämääni materiaalia.
Päästöoikeudet käsiteltäneen niin yrityksen kirjanpidossa kuin tuloverotuksessakin
aineettomina hyödykkeinä. Arvonlisäverotuksessa päästöoikeudet kuulunevat im-
materiaalipalveluihin. Päästöoikeudet on pääsääntöisesti aktivoitava taseeseen niin
kirjanpidossa kuin tuloverotuksessakin ja niistä on tehtävä poistoja. Päästöoikeuk-
sien ylitysmaksujen vähennyskelpoisuus tai -kelvottomuus yrityksen elinkeinotulosta
on vielä epäselvä tulkinnanvaraisen lainkohdan vuoksi.
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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimuskohde ja -metodi

Etsiessäni sopivaa aihetta vero-oikeuden pro gradu -tutkielmalleni, asetin sille aina-

kin seuraavat kaksi tavoitetta: aiheen on ensinnäkin liityttävä jollain tavalla ympäris-

tönsuojeluun, sekä toiseksi, aiheen on oltava aidosti mielenkiintoinen. Olin lukenut

lehdistä kirjoituksia päästökaupasta, mutta en ollut tullut ajatelleeksi päästökaupan

verotuksellisia vaikutuksia. Kun sain käsiini TT-Koulutus Oy:n koulutusmateriaalin

nimeltä ”Päästökauppadirektiivin merkitys yrityksille” ja lukiessani siitä osuuden,

jossa käsiteltiin päästöoikeuksia kirjanpidossa ja verotuksessa, niin olin löytänyt

oman tutkimusaiheeni.

Pro gradu -tutkielmani tutkimuskohde on päästökauppa ja päästöoikeudet yrityksen

kirjanpidossa sekä verotuksessa. Tutkin päästökauppaa ja sen tarkoitusta sekä

päästökauppaan liittyvää lainsäädäntöä. Kirjanpidon osalta tutkin päästöoikeuksien

kirjanpitokäsittelyä niin suomalaisen kirjanpitolainsäädännön kuin kansainvälisten ti-

linpäätösstandardienkin kannalta. Päästöoikeuksien verokysymyksissä käsittelen

tuloverotusta ja arvonlisäverotusta, jossa tuloverotuksessa keskityn ainoastaan

suomalaiseen lainsäädäntöön, kun taas arvonlisäverotusta käsittelen yhteisön ar-

vonlisäverodirektiivin valossa, jolla arvonlisäverotus on harmonisoitu yhteisön jä-

senvaltioissa.

Päästökaupan tarkoituksena on edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä

kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Ideana on se, että päästöjä vähennetään

siellä, missä se on kustannustehokkainta. Päästökaupassa päästökauppa-

järjestelmään kuuluvat yritykset voivat käydä kauppaa päästöoikeuksilla ja tarkoi-

tuksena on se, että ne yritykset vähentävät päästöjään, joille se on halvempaa kuin

päästöoikeuden osto markkinoilta. Päästökaupan taustalla vaikuttaa Kioton pöytä-

kirja, jonka mukainen valtioiden välinen päästökauppa alkaa vuonna 2008.

Päästöoikeudella tarkoitetaan oikeutta päästää kasvihuonekaasuja ilmaan yhtä hii-

lidioksiditonnia vastaava määrä. Yritysten on seurattava aktiivisesti päästöjään. Yri-

tysten velvollisuutena on todentaa toteutuneet päästönsä ja palauttaa toteutuneita

päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia vuosittain päästökauppaviranomaiselle.
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Tutkimuskohteeni tekee mielenkiintoiseksi se, että aihe on erittäin ajankohtainen.

Päästökauppahan alkoi EU:n jäsenvaltioissa 1.1.2005. Suomessa ei ole toteutettu

aikaisemmin vastaavanlaista päästökauppajärjestelmää, joten järjestelmä on meille

kaikille aivan uusi. Myös tämä seikka tekee tutkimuskohteestani hyvin mielenkiintoi-

sen, nimittäin varsinkaan päästöoikeuksien käsittelystä kirjanpidossa sekä verotuk-

sessa ei ole kirjoitettu juurikaan materiaalia saatikka sitten säädetty lainsäädäntöä.

Juuri käynnistyneen päästökaupan osalta ei ole ainakaan vielä tehty lainmuutoksia

KPL:iin, KPA:een tai EVL:iin eikä oikeuskäytäntöäkään ole. Aiheesta on varmasti

tulevaisuudessa tulossa paljon materiaalia, esimerkiksi KILA antanee päästöoike-

uksien käsittelystä kirjanpidossa yleisohjeen tulevana syksynä 2005.

Selvitän tutkimuksessani seuraavat asiat:

• Mitä päästökaupalla tarkoitetaan?

• Miten päästöoikeuksia käsitellään kirjanpidossa?

• Miten päästöoikeuksia käsitellään tuloverotuksessa ja arvonlisävero-

tuksessa?

Tutkimusmetodini on oikeusdogmaattinen. Pääasiallisena lähteenäni on voimassa-

oleva lainsäädäntö aiheeseeni liittyen eli Päästökauppadirektiivi (2003/87/EY),

Päästökauppalaki (683/2004), KPL (1336/1997), KPA (1339/1997), EVL (360/1998)

sekä AVL (1501/1993). Näiden lakien avulla tulkitsen mitä päästökaupalla tarkoite-

taan ja miten päästöoikeuksia käsitellään kirjanpidossa sekä verotuksessa. Myös

lakien esityöt ovat tärkeä osa tutkimustani.

Vaikka päästökauppaan liittyen ei olekaan olemassa oikeuskäytäntöä, on saman-

kaltaiseen asiaan viittaavan oikeuskäytännön tulkitseminen välttämätöntä tutkies-

sani päästöoikeuksien ylitysmaksujen vähennyskelpoisuutta yrityksen elinkeinotu-

losta. Tältä osin käytän siis oikeuskäytäntöä oikeuslähteenäni.

Käytän tutkimuksessani materiaalina myös päästökaupasta annettua koulutusmate-

riaalia, lehdistä löytämiäni artikkeleita sekä keskeistä kirjallisuutta. Tärkeänä läh-

teenä on myös internet, josta olen löytänyt yllättävän paljon hyvää materiaalia.
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1.2. Tutkimuksen tausta

Ilmaston lämpenemisen mukanaan tuomia uhkakuvia on maalailtu monissa kirjoissa

sekä tutkimuksissa. Vähitellen tutkijat havaitsivat, että ihminen on omalla toiminnal-

laan lisännyt kasvihuonekaasujen pitoisuuksia ilmakehässä. Vaikka tällä tutkimustu-

loksella oli myös vastustajansa, ilmastonmuutoksen tuomiin ongelmiin alettiin vähi-

tellen reagoida ympäri maailmaa kansainvälisten sopimusten muodossa. Merkittä-

väksi läpimurroksi on osoittautunut vuonna 1997 Japanin Kiotossa järjestetty YK:n

suuri ilmastokokous, jossa sovittiin kasvihuonekaasujen vähentämisestä keskimää-

rin viidellä prosentilla vuoteen 2010 mennessä.

Kioton pöytäkirja velvoittaa teollisuusmaita vähentämään kasvihuonekaasujen

päästöjä. EU:n jäsenvaltiot ovat sopineet täyttävänsä yhteisesti Kioton pöytäkirjan

mukaiset velvoitteensa sekä EU:n omat tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tavoitteet pyritään toteuttamaan juuri päästökaupan avulla.

Haluan tutkia tätä aihetta ensinnäkin sen ajankohtaisuuden vuoksi, mutta myös sen

vuoksi, että aihe koskettaa mielestäni jokaista ihmistä. Ilmastonmuutos on todelli-

nen uhka luonnon monimuotoisuudelle, ekosysteemeille ja jopa ihmisten omalle

turvallisuudelle. Vaikka päästökaupassa ovatkin pääsääntöisesti mukana vain lais-

sa määritellyt laitokset, voivat ihmisetkin vaikuttaa monilla toimillaan ilmaston läm-

penemiseen. Tärkeintä on ymmärtää ilmastonmuutoksen todellisuus, jonka esimer-

kiksi tutkijat pyrkivät omilla tutkimustuloksillaan osoittamaan.

Ilmaston lämpeneminen on pian kriittisessä vaiheessa

Ilmaston lämpeneminen on saavuttamassa kriittisen pisteensä. Tuoreen kansainvälisen raportin mu-
kaan ilmastonmuutos saattaa olla jo kymmenen vuoden päästä pisteessä, josta ei ole paluuta.

Amerikkalaisista, australialaisista ja brittiasiantuntijoista kootun ryhmän mukaan ilmastonmuutos on
saavuttanut vaarallisen vaiheen silloin, kun maapallon keskilämpötila on kaksi astetta korkeampi
kuin vuonna 1750. Nyt keskilämpötila on noussut 1700-luvun puolivälistä 0,8 astetta.

Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa muun muassa satojen pysyvää heikkenemistä, metsien vähene-
mistä ja merenpinnan kohoamista.

Raportti haastaa G8-maat tuottamaan neljänneksen sähköstään uusiutuvista energiavaroista vuo-
teen 2025 mennessä.1

Suurin osa kasvihuonekaasuista syntyy teollisuudessa. Päästökaupassa laitokset

haastetaan toimimaan yhä ympäristöystävällisemmin ja säästämään energiaa. Te-

1 STT, AFP-Lontoo.
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ollistumisen mukanaan tuoman ylisuuren kulutuksen tilalle pyritään tuomaan pääs-

tökaupankin avulla kestävää kehitystä, jossa ajatellaan tulevia sukupolvia. Tulevai-

suuden visioinnissa ei saa kuitenkaan unohtaa nykypäivää ja esimerkiksi yrityksen

velvollisuutta pitää kirjanpitoa sekä maksaa veroja. Päästökaupassa jaettavilla

päästöoikeuksilla on vaikutuksia yrityksen kirjanpitoon sekä verotukseen ja niistä on

otettava selvää ajoissa.

Mielestäni päästöoikeuksien kirjanpitokäsittelystä ja verotuksesta olisi täytynyt päät-

tää ja tiedottaa laitoksille samaan aikaan, kun päästökaupastakin on päätetty ja tie-

dotettu. Ei ole oikein, että yritykset joutuvat tekemään kirjanpito- ja veroratkaisuja

epävarmalta pohjalta. Tämä epävarmuus lisää ensinnäkin kirjanpito- ja verokäsitte-

lyn kirjavuutta sekä tekee mahdollisesti yrityksen tilinpäätöksen vertailukelvotto-

maksi. Haluan tutkia tätä aihetta siis myös  sen vuoksi, koska yritysten on mielestä-

ni saatava nopeasti tietoa päästöoikeuksien käsittelystä kirjanpidossa ja verotuk-

sessa.

1.3. Tutkimuksen rajaus ja jäsentely

Laadin tutkielmani ajatellen kaikkia niitä suomalaisia yrityksiä, jotka kuuluvat vuo-

den 2005 alusta alkaneen päästökauppajärjestelmän piiriin. Näille yrityksille pääs-

töoikeudet ovat lähtökohtaisesti osa tuotantotoimintaa, eikä päästöoikeuksia hankita

sijoitusmielessä. Päästökaupan piiriin kuuluva yritys tai päästökaupan ulkopuolinen

yritys voi kuitenkin hankkia päästöoikeuksia sijoitusmielessä. Käsittelen tutkimuk-

sessani pääsääntöisesti tilannetta, jossa päästöoikeudet hankitaan elinkeinotoimin-

nan käyttöön.

Käsittelen tutkielmassani päästökauppaa ja päästöoikeuksien käsittelyä lähinnä

suomalaisen yrityksen kannalta. En käsittele työssäni muiden maiden päästöoike-

uksiin liittyvää kansallista kirjanpitolainsäädäntöä, mutta kansainvälisiä tilinpäätös-

standardeja käsittelen sen vuoksi, että monen suomalaisen konsernin on laadittava

tilinpäätöksensä noudattaen IFRS-standardeja. Päästöoikeuksien tuloverotuksen

osalta keskityn käsittelemään pääasiassa suomalaista elinkeinoverolainsäädäntöä.

Tuloverotusosion lopussa esittelen kuitenkin neljän eri EU:n jäsenvaltion linjauksia

päästöoikeuksien tuloverokäsittelystä. Arvonlisäverotusta taas käsittelen aika ylei-

seltä kannalta. Arvonlisäverotuksen osaltahan samat periaatteet pätevät kaikissa

EU:n jäsenvaltioissa, koska arvonlisäverotus on harmonisoitu jäsenvaltioissa.
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Päästökauppalaissa käytetään yleisesti sanaa laitos tarkoittamaan lain sovelta-

misalaan kuuluvaa eri toimintojen teknistä kokonaisuutta. Käytän tutkimuksessani

pääsääntöisesti sanaa laitos, kun olen käyttänyt lähteenäni Päästökauppalakia.

Muuten käytän sanaa yritys, jota on mielestäni helpompi ymmärtää tekstiä lukiessa.

Yrityksellä tarkoitan siis toiminnanharjoittajaa, joka kuuluu päästökauppajärjestel-

mään ja jolle on myönnetty päästöoikeuksia. Yrityksellä saattaa olla kuitenkin Pääs-

tökauppalain määritelmän mukaisesti monta eri lain soveltamisalaan kuuluvaa toi-

mintoa, jotka yhdessä muodostavat kokonaisuutena laitoksen.

Tutkimukseni alkaa siten, että toisen kappaleen alussa käsittelen päästökaupan

taustalla vaikuttavaa pyrkimystä hillitä ilmastonmuutosta, jota havainnollistan taulu-

koiden avulla. Mielestäni on tärkeää, että lukija tietää päästökaupan taustasta, kos-

ka muuten kokonaiskuva saattaisi jäädä vajaaksi. Sen jälkeen käsittelen päästö-

kauppaan liittyvää lainsäädäntöä kansainvälisellä, eurooppaoikeudellisella sekä ko-

timaisella tasolla. Tämän jälkeen esittelen Päästökauppalain avulla päästökaupan

osapuolia sekä niiden toimintaa.

Kolmannessa kappaleessa tutkin päästöoikeuksien käsittelyä kansallisen kirjanpito-

lainsäädännön sekä kansainvälisten tilinpäätösstandardien avulla. Käytän kysei-

sessä luvussa kansallisen kirjanpitolainsäädännön osalta yksinkertaisia esimerkke-

jä, jotka auttavat ymmärtämään kirjanpitokäsittelyä. Kansainvälisiä tilinpäätösstan-

dardeja käsitellessäni kirjoitan ensin jokaisesta standardista ja sen soveltamisesta

päästöoikeuksiin. Lopussa on IFRIC:in laatima kokoava esimerkki päästöoikeuksien

kirjaamisesta kirjanpitoon.

Neljännessä kappaleessa käsittelen päästöoikeuksia tuloverotuksessa. Ensiksi

käyn läpi Suomen tuloverotuksessa sovellettavia säännöksiä. Sen jälkeen käsittelen

päästöoikeuksien hankkimista sekä myymistä erikseen kansallisessa alkujaossa

saadun päästöoikeuden sekä päästökauppamarkkinoilta ostetun päästöoikeuden

osalta. Olen tehnyt kuvion, joka selventänee tuloveroseuraamuksia. Seuraavaksi

selvitän päästöoikeuden ylitysmaksun vähennyskelpoisuuteen elinkeinotulosta liitty-

viä tulkintoja. Lopuksi esittelen Ruotsin, Saksan, Portugalin sekä Tanskan käsityk-

siä päästöoikeuksien tuloverotuksesta. Tarkoituksenani ei ole pohtia jäsenvaltioiden

eri tuloverokäsitysten paremmuutta, vaan haluan, että lukija saa käsityksen eri

vaihtoehdoista ja siitä, millainen käsittelytapa sopinee parhaiten kunkin jäsenvaltion

jo olemassa olevaan tuloverolainsäädäntöön.
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Viidennessä luvussa on vuorossa päästöoikeuksien arvonlisäverotuksen tutkiminen.

Koska arvonlisäverotus on yhteisössä harmonisoitu, esitän pääsääntöisesti voimas-

sa olevat säännökset, jotka soveltunevat päästöoikeuksien arvonlisävero-

käsittelyyn.

Viimeiseen lukuun olen koonnut kunkin kappaleen pääkohdat. Lisäksi kehotan luki-

jaa vielä muistamaan päästökaupan perimmäisen tarkoituksen, joka on tietenkin

pyrkimys säilyttää maapallo elinkelpoisena kaikille sen nykyisille, mutta myös tule-

ville asukkaille.



7

2. PÄÄSTÖKAUPAN PERIAATTEET

2.1. Ilmastonmuutos taustatekijänä

2.1.1. Kasvihuoneilmiön voimistuminen

Maapallo olisi hyisen kylmä planeetta ja ihmiselle elinkelvoton ympäristö ilman kas-

vihuoneilmiön vaikutusta. Tämän tieteellisen totuuden tiesi ranskalainen matemaa-

tikko Jean-Baptiste Fourier jo vuonna 1827, jolloin hän julkaisi teoriansa, jonka mu-

kaan juuri kasvihuoneilmiö pitää maapallon lämpimämpänä kuin se muuten olisi.2

Kasvihuoneilmiö itsessään ei siis ole ongelma, mutta kasvihuoneilmiön voimistumi-

nen on. Vuonna 1896 Nobel-palkittu ruotsalainen kemisti Svante Arrhenius esitti, et-

tä ihmisen toiminta saattaa lämmittää maapalloa voimistamalla kasvihuoneilmiötä.

Hän totesi, että ihminen on metsiä raivaamalla sekä hiiltä ja öljyä polttamalla vapa-

uttanut suuria määriä hiilidioksidia ilmakehään. Arrhenius laski tuolloin, että hiilidi-

oksidipitoisuuden kaksinkertaistuminen ilmakehässä saattaisi muuttaa planeettam-

me keskimääräistä lämpötilaa viisi tai kuusi astetta.3

Vaikka ilmaston lämpenemisestä ihmisen toiminnan myötä tiedettiinkin jo 1800-

luvun lopulla, asiaan ei puututtu. Vasta 1900-luvun loppupuolella tiedemiesten tuot-

tamat tutkimustulokset saivat ihmiset havahtumaan tapahtuneeseen muutokseen

ilmaston lämpenemisessä. Ei liene sattumaa, että kasvihuonekaasujen määrät li-

sääntyivät merkittävästi maailman väestön kasvaessa, teollisuuden lisääntyessä

sekä maatalouden kehittyessä juuri 1900-luvulla.

Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja YK:n ympäristöohjelma UNEP perustivat

vuonna 1998 kasvihuoneilmiön saaman runsaan julkisuuden seurauksena kansain-

välisen, poliittisesti riippumattoman hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin, eli

IPCC:n, joka on julkaissut raportteja ilmastonmuutokseen liittyen. Uusimmassa,

vuonna 2001 julkaistussa raportissa todetaan muun muassa seuraavaa:

• kasvihuonekaasujen pitoisuus on lisääntynyt ilmakehässä teollistumisen ja

ihmisen toiminnan myötä,

2 Isomäki, s. 10
3 Ibid.
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• 1990-luku oli lämpimin vuosikymmen ja vuosi 1998 lämpimin vuosi vuoden

1861 jälkeen, jolloin tarkat säämittaukset aloitettiin, sekä

• maapallon keskilämpötila tulee nousemaan 1,4-5,8 astetta ja meren pinta

9-88 cm vuoteen 2100 mennessä.4

Tärkeimpänä ihmisen tuottamana kasvihuonekaasuna pidetään hiilidioksidia, jonka

on arvioitu aiheuttavan noin kaksi kolmasosaa lämpötilan kohoamisesta. Liikenne ja

energiantuotanto aiheuttavat suurimmat päästöt ja hiilidioksidia vapautuu eniten

poltettaessa turvetta, hiiltä, öljyä ja maakaasua. Lisäksi ihminen tuhoaa koko ajan

tärkeitä ”hiilidioksidinieluja”, joilla tarkoitetaan luonnossa olevia hiilidioksidin varas-

toijia, esimerkiksi metsiä.5

Ilmastonmuutokseen liittyvät ennusteet ovat muuttuneet vuosien mittaan sen mu-

kaisesti, mitä uusia tutkimustuloksia on saatu.  Tutkijat saattavat olla hyvinkin eri-

mielisiä eri vaikutuksista, koska mitään tutkimustulosta ei voida tehtyjen tietokone-

mallien pohjalta todistaa aivan täysin oikeaksi. Tutkijat ovat kuitenkin lähes yksimie-

lisiä siitä, että keskilämpötila maapallolla tulee kohoamaan ensi vuosisadan loppuun

mennessä 1,2-2,6 Celsius -astetta.6

Uusimpana kasvihuoneilmiöön vaikuttavana tekijänä on tuotu esille Siperian soiden

sulaminen. Jos Länsi-Siperian laajat ikiroutaiset suot sulavat, vapautuu ilmakehään

miljardeja tonneja metaania, joka on jopa 20 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaa-

su kuin hiilidioksidi. Tämä taas kiihdyttäisi maapallon lämpenemistä huomattavasti,

jopa 10-25 prosenttia nykyisiä ennusteita voimakkaammin. Ilmastotutkijat varoitti-

vatkin heti, että maapallon lämpöennusteita on korjattava ylöspäin tämän tutkimus-

tuloksen myötä.7

Vaikka moni ihminen tietää ilmastonmuutoksesta ja sen mukanaan tuomista uhka-

kuvista, he eivät osaa kuvitella sen oikeasti koskettavan omaa itseään. Viimeistään

vaikutukset tuntuvat joka tapauksessa omissa lastenlapsissamme. Ilmaston lämpe-

neminen saattaa vaikuttaa esimerkiksi eliölajeihin, ekosysteemeihin, luonnon mo-

4 Intergovernmental Panel on Climate Change.
5 Kantola et al. , s. 114.
6 Ibid.
7 Hiltunen.



9

nimuotoisuuteen, ruoantuotantoon, ihmisten turvallisuuteen sekä kaupunkien, mai-

den ja saarien olemassaoloon.

2.1.2. Ilmastonmuutoksen torjunta

Tutkimustulosten valossa oli selvää, että ilmaston lämpenemistä on hillittävä. Koska

ilmastonmuutos on globaali ympäristöongelma, sen rajoittamiseen oli järkevä pyrkiä

kansainvälisin ympäristösopimuksin. Vaikka eri maiden päämiesten yhteisymmär-

rykseen pääseminen oli varmasti vaikeaa, New Yorkissa saatiin 8.5.1992 hyväksyt-

tyä ilmaston muutoksen torjumiseen tähtäävä kansainvälinen puitesopimus, joka al-

lekirjoitettiin reilut kolme viikkoa tämän jälkeen Rio de Janeirossa pidetyssä YK:n

ympäristö- ja kehityskonferenssissa.

Puitesopimus oli kuitenkin vasta alkusoitto ja jatkoa sille saatiinkin Japanin Kiotossa

joulukuussa 1997. Ilmastokokouksen aikaansaama Kioton pöytäkirja velvoittaa teol-

lisuusmaita vähentämään kuuden kasvihuonekaasun päästöjään keskimäärin 5,2

prosenttia vuoden 1990 tasosta vuosien 2008-2012 aikana.8 Kuudella kasvihuone-

kaasulla tarkoitetaan merkittävimpänä hiilidioksidia, ja sen lisäksi metaania, typpi-

oksiduulia, fluorihiilivetyjä, perfluorihiilivetyjä ja rikkiheksafluoridia.

Kioton pöytäkirjassa teollisuusmaille ja kehitysmaille ei voida asettaa samoja vaati-

muksia. Teollistuneet maat ovat saastuttaneet jo teollistumisensa aikana, mutta ke-

hitysmaissa teollistuminen on vielä käynnissä. Kehitysmaita ei siis voida laittaa

maksamaan jo teollistuneiden maiden aiheuttamia päästöjä. Tämän vuoksi kehi-

tysmaille ei asetettu samanlaisia velvoitteita kuin teollisuusmaille päästöjen vähen-

tämisessä.

Vasta vuonna 2001 Marrakechin neuvotteluissa Kioton pöytäkirjan tärkeimmät osa-

puolet pääsivät yhteisymmärrykseen keinoista, joilla ilmastonmuutosta aletaan hilli-

tä. Kioton pöytäkirja mahdollistaa kolmen joustomekanismin käytön; päästökaupan

(ET), yhteistoteutuksen (JI) sekä puhtaan kehityksen mekanismin (CDM). Päästö-

kaupassa käydään kauppaa päästöoikeuksilla teollisuusmaiden kesken. Yhteisto-

teutuksessa yksi teollisuusmaa voi toteuttaa päästövähennysinvestointeja toisessa

8 Tuo 5,2 prosentin vähennysvelvoite ei ole kuitenkaan riittävä monien tahojen mielestä. Esimerkiksi
IPCC:n vuoden 1990 raportti pitää hyvin todennäköisenä muun muassa, että ihmisen toiminnasta ai-
heutuvien pitkäikäisten kaasujen päästöjä tulisi vähentää välittömästi yli 60 %, jotta niiden pitoisuu-
det saataisiin vakiinnutettua nykyiselle tasolle.
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teollisuusmaassa. Puhtaan kehityksen mekanismissa taas teollisuusmaa voi toteut-

taa kehitysmaassa hankkeita, jotka vähentävät päästöjä.

Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet Kioton pöytäkirjan. Jäsenvaltiot ovat sopi-

neet täyttävänsä yhteisesti Kioton sopimuksen mukaiset velvoitteensa sekä EU:n

omat tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi.  EU:lla on nimittäin suurempi tavoi-

te päästöjen vähentämiselle, kuin Kioton pöytäkirja velvoittaa; EU:n tavoite on vä-

hentää päästöjä vuoteen 2012 mennessä 8 prosentilla vuoden 1990 tasosta juuri

päästökaupan avulla. Tämä päästöjen vähentäminen toteutetaan jäsenvaltioissa

niin sanotulla taakanjakosopimuksella, jossa jokaiselle jäsenvaltiolle asetetaan oma

päästövähennysvelvoite. Suomen tavoite on pitää päästöt vuoden 1990 tasolla. 9

Taulukko 1. 15 jäsenvaltion EU:n taakanjaon mukainen hiilidioksidipäästöjen vähentämista-
voite prosentteina verrattuna vertailuvuoteen 1990.10

Päästökaupassa jäsenvaltiot myöntävät päästökaupan piiriin kuuluville yrityksille

päästöoikeuksia komission hyväksymän kansallisen jakosuunnitelman mukaisesti.

9 Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista EU:n kuudennessa ympäristöä
koskevassa toimintaohjelmassa vuodelta 2001. Siinä edellytetään päästöjen vähentämistä maail-
manlaajuisesti 20-40 prosenttia vuoden 1990 päästötasoihin verrattuna vuoteen 2020 mennessä ja
70 prosentin kokonaisvähennyksiä pitkällä aikavälillä. Lisäksi ilmastonmuutoksen torjuminen on tär-
keä tavoite liittyen EU:n kestävän kehityksen tavoitteeseen.
10Luvut alkuperäisestä tilastosta, Europa I.
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Yritykset voivat käydä kauppaa päästöoikeuksilla päästökauppamarkkinoilla, jossa

päästöoikeuden hinta määräytyy. Yrityksen on tehtävä valinta, onko sen kannatta-

vampaa ostaa päästökauppamarkkinoilta lisää päästöoikeuksia päästöjensä katta-

miseksi vai onko sen kannattavampaa vähentää omia päästöjään.

Päästökaupassa suurin velvollisuus päästöjen tarkkailulle on asetettu yrityksille,

mutta ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa myös jokainen tavallinen ihminen. On

muistettava, että hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat muutkin kuin yritysten tuotantotoi-

minta. Kuten seuraava kuvio osoittaa, aiheuttaa liikenne suuren määrän päästöistä.

Jokainen meistä voi vähentää tuota päästömäärää esimerkiksi välttämällä yksityis-

autoilua ja käyttämällä joukkoliikennettä. Ongelmana on usein kuitenkin se, että

esimerkiksi yksityisautoilusta ei haluta luopua. Ihmiset ovat kyllä kiinnostuneita osal-

listumaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, mutta he eivät tiedä millä muulla taval-

la he voisivat osallistua siihen.

Taulukko 2. Päästökaupan piiriin ja sen ulkopuolelle kuuluvat päästöt, kehitysarvio 1990 -
2002, Mt CO2.

11

Vuonna 2002 käynnistetty ilmastonmuutoksen viestintäohjelma pyrkii lisäämään

suomalaisten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja hillitsemisestä

sekä siitä, miten jokainen meistä voi omalla toiminnallaan osallistua ilmastonmuu-

toksen hillitsemiseen. Viestintäohjelma on osa kansallisen ilmastostrategian toteu-

11 Tilastokeskus.
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tusta ja sitä toteutetaan KTM:n rahoituksella yhteistyössä muun muassa ympäris-

töministeriön kanssa.12

Ilmastonmuutoksen viestintäohjelma teki marras-joulukuun vaihteessa 2004 ”Kan-

salaisten käsitykset ilmastonmuutoksesta” -tutkimuksen. Tutkimus osoittaa, että

suomalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisista vaikutuksista

ja tuntevat ne melko hyvin. Sen sijaan suomalaisten on vaikea tunnistaa ilmaston-

muutoksen vaikutusta omaan elämäänsä eivätkä he tiedosta omia mahdollisuuksi-

aan vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Seuraava kuvio kertoo suomalaisten valmiu-

desta tehdä itse asioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.13

Taulukko 3. Suomalaisten valmius tehdä itse asioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.14

12 Broadstreet, s. 20-23.
13 Ibid.
14 Broadstreet, s. 21.
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2.2. Päästökauppaan liittyvä lainsäädäntö

2.2.1. Kansainväliset sopimukset

Kansainvälisessä sopimuksessa Suomen valtio tekee sopimuksen toisen valtion

(kahdenkeskinen sopimus) tai toisten valtioiden (monenvälinen sopimus) kanssa.

Useimmiten sopimuksen toisena osapuolena on kuitenkin jokin kansainvälinen jär-

jestö.15 Esimerkiksi kansainvälisten ympäristösopimusten toisena osapuolena on

hyvin usein YK.

Jotta kansainvälinen sopimus tulee kansainvälisesti sitovaksi, on sopimusosapuo-

lien ratifioitava se. Lisäksi sopimukselle saattaa olla asetettu yksityiskohtaisia ehtoja

voimaantulolle.16 Esimerkiksi Kioton pöytäkirjan voimaantulon ehtona oli, että pöy-

täkirjan piiriin on kuuluttava 55 samaa sopimusosapuolta kuin ilmastonmuutoksen

puitesopimuksessa, sekä sopimusosapuolina olevien teollisuusmaiden on katettava

vähintään 55 % koko maapallon päästöistä vuonna 1990.

Kun sopimus on ratifioitu, se ei kuitenkaan välittömästi tule osaksi valtion omaa si-

säistä oikeusjärjestystä. Suomen valtio noudattaa kansainvälisten sopimusten voi-

maantulossa dualismia, jonka mukaan sopimus on vielä implementoitava eli valtion

lainsäädäntö on muutettava sopimuksen määräyksien mukaiseksi.17

Ilmastonmuutoksen kannalta merkittäviä kansainvälisiä sopimuksia on solmittu kak-

si: ilmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus sekä tätä sopimusta täsmentävä

Kioton pöytäkirja. Puitesopimuksen on ratifioinut 18918 osapuolta ja Kioton pöytäkir-

jan kaikkiaan 15019 sopimusosapuolta. Suomi ratifioi puitesopimuksen 3.5.1994 ja

Kioton pöytäkirjan 31.5.2002.

Vuonna 1992 solmitun YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen tarkoi-

tuksena oli vakauttaa teollisuusmaiden hiilidioksidipäästöt vuoden 1990 tasolle vuo-

teen 2000 mennessä, luoda maailmanlaajuiset kasvihuonekaasupäästöjen valvon-

ta- ja raportointijärjestelmät sekä perustaa kansalliset päästöjen vähentämisohjel-

15 Timonen, s. 88.
16 Timonen, s. 92.
17 Timonen, s. 93.
18 United Nations Framework Convention on Climate Change I.
19 United Nations Framework Convention on Climate Change II.
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mat. Puitesopimuksen voimaantulolle oli ehtona, että 50 maan oli ratifioitava se, ja

maaliskuussa 1994 sopimus tulikin voimaan.

Vuonna 1997 solmitussa Kioton pöytäkirjassa mentiin huomattavasti pidemmälle

kuin ilmastonmuutoksen puitesopimuksessa ja tämän vuoksi kaikki maat eivät ol-

leetkaan enää valmiita allekirjoittamaan sopimusta. Kioton sopimuksen voimaantulo

vaarantui, kun Yhdysvaltain presidentti George W. Bush ilmoitti vuonna 2001, ettei

maa ole enää sopimuksen takana20.

Yhdysvaltojen lisäksi Kioton pöytäkirjan ulkopuolelle on jättäytynyt Australia. Mo-

lemmat maat ovat perustelleet valintaansa sillä, että sopimus vahingoittaisi niiden

taloutta. Maat ovat kuitenkin yhteistoimin valmistelemassa omaa ilmastosopimus-

taan Kiinan, Etelä-Korean ja Intian kanssa.21 Uuden sopimuksen peruspilarina olisi

uuden teknologian kehittäminen ja Kioton suosimat suorat päästövähennykset jäisi-

vät vähemmälle huomiolle. Sopimus merkitsisi sitä, että maailman viisi suurinta

saastuttajamaata olisivat myös mukana kasvihuonekaasujen vähentämisessä, mut-

ta toisaalta taas uusi sopimus saattaisi olla vahingoksi Kioton pöytäkirjalle.22

Kioton sopimuksen voimaantulon ratkaisun teki Venäjä, joka ratifioi sopimuksen

marraskuussa 2004. Sopimus astui voimaan pitkän odotuksen jälkeen 16.2.2005 ja

pöytäkirjan ensimmäinen velvoitekausi on vuosina 2008-2012. Mitään valtavia juh-

lallisuuksia ei voimaantulon kunniaksi järjestetty, koska sopimuksen velvoitteiden

tiedetään jo nyt olevan täysin riittämättömät. Esimerkiksi YK:n ympäristöohjelman

johtaja Klaus Töpfer muistuttaa, että Kioton sopimus on vain ensiaskel, ja ilmas-

tonmuutoksen jarruttamisesta tulee pitkä, raskas urakka23.

20 STT-IA uutisoi 8.6.2005 seuraavasti Yhdysvaltain jättäytymistä Kioton pöytäkirjan ulkopuolelle:
”Guardian -sanomalehti väittää nähneensä virallisia asiakirjoja, joiden mukaan Yhdysvaltain presi-
dentti George W. Bush kieltäytyi allekirjoittamasta Kioton ilmastosopimusta osittain öljy- ja kaasujätti
Exxon Mobilin painostuksen vuoksi. Lehden siteeraamien papereiden mukaan Yhdysvaltain ulkomi-
nisteriö kiitti Exxonin johtajia yhtiön aktiivisesta osallistumisesta maan ilmastopolitiikan muotoiluun.
Ministeriö oli myös pyytänyt yhtiön johtoa ilmoittamaan, mitkä toimintatavat olisivat sen mielestä hy-
väksyttäviä. Tähän asti Exxon on kiistänyt väitteet siitä, että sillä olisi osuutta Yhdysvaltain hallituk-
sen Kioto-päätökseen.”
21 Kiina, Etelä-Korea ja Intia ovat allekirjoittaneet Kioton pöytäkirjan, mutta koska ne ovat kehitysmai-
ta, ei niiden tarvitse ryhtyä päästövähennyksiin ennen vuotta 2012.
22 STT, Hiltunen Anna-Kaisa.
23 Reuters.
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2.2.2. Eurooppaoikeuden säädökset

Suomi liittyi EU:n jäseneksi 1.1.1995. Liittymisen myötä Suomen valtio rajoitti täysi-

valtaisuuttaan yhteisön hyväksi ja siirsi toimivaltaa yhteisön toimielimille yhteisten

päämäärien toteuttamiseksi. Päästökaupan kannalta Suomen on otettava jäsenval-

tiona huomioon ensisijaisesti Päästökauppadirektiivi, joka pyrkii toteuttamaan Kio-

ton pöytäkirjan ja EU:n omat ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteet.

Direktiivit on osoitettu jäsenvaltioille ja Euroopan talousyhteisön perustamissopi-

muksen mukaan ne tarkoittavat jäsenvaltioiden ”lakien, asetusten ja hallinnollisten

määräysten lähentämistä”. Direktiivit tulevat voimaan niissä säädettynä päivänä ja

yleensä niissä on asetettu tietty määräaika, jonka kuluessa jäsenvaltion on muutet-

tava kansallinen lainsäädäntönsä direktiivin asettamien vaatimusten mukaiseksi. Di-

rektiivissä on asetettu tavoitteet lainsäädännön suhteen, mutta jäsenvaltiolla on oi-

keus valita omat keinonsa direktiivin toteuttamisessa ja päättää lainsäädännön

muodosta.24

EU on pitänyt tärkeänä ilmastonmuutoksen torjumista ja se on näytellyt tärkeää roo-

lia kansainvälisten sopimusten solmimisessa. Vuonna 2000 EU julkaisi eurooppa-

laisen ilmastonmuutosohjelman ECCP:n, jonka tavoitteena on kehittää uusia strate-

gioita Kioton pöytäkirjan toteutumiselle. Nyt EU pyrkii vähentämään unionin kasvi-

huonekaasupäästöjä toteuttamalla jäsenvaltioiden välisen päästökaupan, joka on

ensimmäinen kansainvälinen hiilidioksidipäästöjen kauppajärjestelmä. Ensimmäi-

sellä jaksolla päästövelvoitteet koskevat ainoastaan hiilidioksidia, mutta tulevina

kausina päästökauppaa laajennetaan koskemaan muitakin kasvihuonekaasuja.

EU on siis säätänyt päästökaupasta Päästökauppadirektiivin (2003/87/EY), joka on

tullut voimaan 25.10.2003. Direktiivin johdannon 5 kohdan mukaan tällä direktiivillä

on tarkoitus myötävaikuttaa siihen, että Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot täyttä-

vät sitoumuksensa järjestämällä tehokkaat kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien

eurooppalaiset markkinat ja siten, että siitä koituu mahdollisimman vähän haittaa ta-

louden kehitykselle ja työllisyydelle.

Lisäksi on huomioitava 13.11.2004 voimaantullut direktiivi 2004/101/EY Kasvihuo-

nekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä an-

24 Eerola-Mylly-Saarinen, s. 81.
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netun päästökauppadirektiivin muuttamisesta Kioton pöytäkirjan hankemekanismien

osalta. Kyseistä direktiiviä kutsutaan ”linkkidirektiiviksi”, koska tällä direktiivillä luo-

daan yhteys Kioton pöytäkirjan joustomekanismien (yhteistoteutus ja puhtaan kehi-

tyksen mekanismi) sekä EU:n päästökaupan välille25.

2.2.3. Kansallisen oikeuden säädökset

2.2.3.1. Päästökauppalaki

Suomessa eduskunta on hyväksynyt Päästökauppalain (683/2004) 30.7.2004, joka

on tullut voimaan 4.8.2004. Tällä lailla siis toimeenpantiin Päästökauppadirektiivin

asettamat vaatimukset.

Päästökauppalaki koostuu kymmenestä luvusta ja laissa on yhteensä 72 pykälää.

Yhtenä keskeisenä säännöksenä voidaan pitää 1 §:ssä säädettyä lain tarkoitusta,

joka on edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja

taloudellisesti. Päästökauppalain esitöissä (HE 49/2004 vp) yksityiskohtaisissa pe-

rusteluissa on todettu 1 §:n kohdalla mm. seuraavasti: ”Ajatuksena on, että päästö-

jä vähennetään siellä, missä se on halvinta. Päästökaupan ympäristötavoitteena on

vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tämän vuoksi päästökauppasektorille asetet-

tava päästökiintiö eli toiminnanharjoittajille yhteensä myönnettävä päästöoikeuksien

kokonaismäärä on pienempi kuin arvioitu tarve ilman päästöjen rajoittamisvelvoittei-

ta.”

Päästökauppalain keskeisenä säännöksenä voidaan pitää myös lain soveltamisalaa

(2 §), säännöksiä kasvihuonekaasujen päästöluvasta (2 luku), säännöksiä kansalli-

sesta jakosuunnitelmaesityksestä ja päästöoikeuksien jakoperusteista (3 luku) sekä

säännöksiä päästöoikeuksien kirjaamisesta, palauttamisesta, mitätöinnistä ja voi-

massaolosta (6 luku). Myös luvun 7 säännökset päästöjen tarkkailusta, ilmoittami-

sesta ja todentamisesta ovat keskeisiä.

Jokaisella päästökauppajärjestelmään kuuluvalla laitoksella on oltava kasvihuone-

kaasujen päästölupa Päästökauppalain 7 §:n mukaan. Luvan myöntää päästö-

kauppaviranomainen, eli Suomessa Energiamarkkinavirasto. Luvan myöntämisen

edellytyksenä on Päästökauppalain 9 §:n mukaan se, että toiminnanharjoittajan

suunnitelmat päästöjen tarkkailemiseksi ja päästöistä laadittavien selvitysten toimit-

25 Direktiivissä on myös joitain muutoksia ja lisäyksiä varsinaiseen päästökauppadirektiiviin.



17

tamiseksi päästökauppaviranomaiselle ovat riittävät ja asianmukaiset, sekä, että

toiminnanharjoittaja saa ympäristönsuojelulainsäädännön nojalla harjoittaa toimin-

taa.

Suomessa valtioneuvosto myönsi laitoskohtaiset päästöoikeudet toiminnanharjoitta-

jille 21.12.2004. Päästökauppalain 46 §:n mukaan päästökauppaviranomainen kir-

jaa vuosittain laitokselle päästöoikeuksien myöntämispäätöksen mukaisen määrän

päästöoikeuksia helmikuun 28. päivään mennessä päästöluvan haltijan kansalli-

sessa rekisterissä olevalle kyseisen laitoksen tilille. Näistä 21.12.2004 myönnetyistä

ja 28.2.2005 mennessä kirjatuista päästöoikeuksista toiminnanharjoittajan on Pääs-

tökauppalain 49 §:n mukaisesti palautettava vuosittain huhtikuun 30 päivään (tässä

30.4.2006) mennessä laitoksen edellisenä vuonna toteutuneita päästöjä vastaava

määrä päästöoikeuksia päästökauppaviranomaiselle.

Päästökauppalain tärkeänä sääntelykohteena on myös se, että toiminnanharjoitta-

jan on tarkkailtava lain soveltamisalaan kuuluvia päästöjään johdonmukaisesti, luo-

tettavasti ja tarkasti ja laadittava niistä selvitys kultakin kalenterivuodelta sekä toimi-

tettava todentajan lausunto päästöistään päästökauppaviranomaiselle vuosittain

maaliskuun 31 päivään mennessä (Päästökauppalaki 52 §).

2.2.3.2. Muut säädökset ja kansallinen ilmastostrategia

Päästökaupasta on muutakin kuin lain tasoista sääntelyä. Päästökauppaa koskee

myös Valtioneuvoston Asetus päästökaupasta (730/2004), joka on tullut voimaan

11.8.2004. Myös KTM on tarkentanut lain sisältöä antamalla muun muassa asetuk-

sen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta ja päästöistä laadittavasta selvityksestä

(741/2004), joka on tullut voimaan 16.8.2004. Päästöjen todentamista ajatellen on

huomioitava myös KTM:n asetus todentajain hyväksymismenettelystä ja todenta-

mistehtävän suorittamisesta (85/2005), joka tuli voimaan 16.2.2005.

Kioton pöytäkirjan tultua voimaan vuonna 1997 alettiin Suomessa valmistella vuon-

na 1999 kansallista ilmastostrategiaa, jonka tarkoituksena oli ottaa huomioon ilmas-

tonmuutoksen vaikutukset. Kansallinen ilmastostrategia valmistui vuonna 2001. Il-

mastostrategia on laadittu ajatellen kotimaisia toimenpiteitä, eikä EU:n päästökaup-
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pajärjestelmää ole otettu lainkaan huomioon. Nykyisen ilmastostrategian pääpaino-

na on Kioton pöytäkirjan vuosien 2008-2012 tavoite.26

Koska kansallista ilmastostrategiaa koskevissa asioissa on tapahtunut merkittäviä

muutoksia, esimerkiksi Päästökauppadirektiivin voimaantulo, on ilmastostrategiaa

päivitettävä ja uusittava. Hallitus onkin asettanut tätä tehtävää varten ilmasto- ja

energiapolitiikan ministerityöryhmän.27 Hallituksen selonteko eduskunnalle uudesta

ilmasto- ja energiastrategiasta annetaan eduskunnalle vasta syysistuntokauden

2005 alkupuolella, koska ministerityöryhmä päätti siirtää aikataulua alkuperäisestä

tarvittavien lisäselvitysten vuoksi. Lisäselvitykset koskevat esimerkiksi uusiutuvan

energian lisäämismahdollisuuksia, uusiutuvan energian tukimallien soveltuvuutta

Suomen olosuhteisiin sekä tukitarvetta EU:n päästökaupan olosuhteissa.28

2.3. Päästökaupan osapuolet ja niiden toiminta

2.3.1. Euroopan yhteisöjen komissio

Komissio tarkistaa ja hyväksyy tai hylkää jäsenmaiden laatiman kansallisen jako-

suunnitelman. Komissio arvioi jakosuunnitelmat Päästökauppadirektiivin liitteen III

mukaan.29 Komission on aina ilmoitettava hylkäämisen syyt.

Komission tehtävänä on myös Päästökauppadirektiivin 20 artiklan mukaisesti ylläpi-

tää Euroopan keskusrekisterijärjestelmää, johon kansalliset rekisterit ovat yhtey-

dessä. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle vuosittain kertomus Päästökaup-

padirektiivin soveltamisesta, jonka perusteella komissio laatii vuosikertomuksen (21

art.). Lisäksi komissio laatii kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle,

jossa selvitetään Päästökauppadirektiivin toimimista jäsenvaltioissa (30 art.).

2.3.2. Jäsenvaltio (Suomi)

2.3.2.1. Valtioneuvosto

Jäsenvaltion velvoitteena on laatia kansallinen jakosuunnitelma jokaista päästö-

kauppajaksoa varten, jossa esitetään päästöoikeuksien kokonaismäärä sekä selvit-

26 HE 49/2004 vp, s. 16.
27 HE 49/2004 vp, s. 25.
28 Turunen, s. 1.
29 Esim. päästöoikeuksien ehdotetun kokonaismäärän on oltava sopusoinnussa jäsenvaltiolle asete-
tun Kioton tavoitteen kanssa sekä suunnitelman ei saa syrjiä eri yrityksiä tai aloja toisiinsa nähden.
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tää, miten nämä oikeudet on tarkoitus jakaa (9 art.). 10 artikla säätää jakomenetel-

mästä, että jäsenvaltion on jaettava vähintään 95 prosenttia päästöoikeuksista

maksutta ensimmäiselle kolmivuotiskaudelle ja 90 prosenttia vuonna 2008 alkavalle

viisivuotiskaudelle.

Suomessa valtioneuvosto päättää kansallisesta jakosuunnitelmaesityksestä (Pääs-

tökauppaL 34.1 §). Kun komissio on käsitellyt esityksen, tekee valtioneuvosto pää-

töksen päästöoikeuksien myöntämisestä (PäästökauppaL 37.1 §). Ensimmäistä

päästökauppajaksoa varten komissio hyväksyi Suomen kansallisen jakosuunnitel-

maesityksen 20.10.2004 ja valtioneuvosto myönsi laitoskohtaiset päästöoikeudet

21.12.2004.

Päästöoikeudet jaetaan päästökauppajärjestelmään kuuluville laitoksille niiden his-

toriallisten toteutuneiden päästöjen perusteella. HE:ssä 49/2004 vp todetaan, että

ensimmäisellä päästökauppakaudella keskeisenä päästöoikeuksien jakoperusteena

olisi laitosten päästöhistoria vuosilta 1998-2002. Kuitenkin sellaisille laitoksille, joilla

tällaista päästöhistoriaa ei kokonaisuudessaan ole, määriteltäisiin vastaavan tyyp-

piset kriteerit laitosten ominaispiirteiden perusteella.30

Laitoskohtaisesta päästöoikeuksien jaosta tehtiin yhteensä yksitoista valitusta. Jos

valitusten määrää vertaa siihen, että päästöoikeuksia jaettiin kaiken kaikkiaan 533

laitokselle, voidaan päästöoikeuksien jakoa pitää kuitenkin onnistuneena. KHO hyl-

käsi tehdyistä valituksista yhdeksän sekä palautti kaksi tapausta valtioneuvostolle.

Esimerkiksi Kokkolan Voima oli vaatinut valituksessaan 83 000 hiilidioksiditonnin

kiintiötä, kun laitokselle oli myönnetty 75 000 tonnin kiintiö. Kokkolan Voima pitää

KHO:n päätöstä tyrmistyttävänä, koska nyt sen on hankittava ainakin 8000 päästö-

oikeutta kattaakseen koko vuoden päästönsä. Yritys laskeskelee ostohinnan olevan

yli neljä prosenttia liikevaihdostaan.31

Päästökauppalain 15 §:n mukaan päästökauppakaudelle 2005-2007 päästö-

oikeudet jaetaan toiminnanharjoittajille maksutta. Kaikkia päästöoikeuksia ei kuiten-

kaan heti jaeta tai anneta kaupalliseen käyttöön, vaan kansallisessa jakosuunnitel-

massa on varattava päästöoikeuksia myös uusille osallistujille. Päästöoikeudet uu-

sille osallistujille myöntää valtioneuvosto (PäästökauppaL 41.1 §). Valtioneuvoston

30 HE 49/2004 vp, s. 27.
31 Rossi.
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laitoskohtaisten päästöoikeuksien myöntämistä koskevan päätöksen mukaan

myönnettävien päästöoikeuksien kokonaismäärä on 136,5 miljoonaa hiilidioksidi-

tonnia, joista 2,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia on varattu uusille osallistujille. Seuraa-

vassa osa KTM:n tiedotuksesta 8.6.2005 päästöoikeuksien myöntämisestä uusille

osallistujille.

Päästöoikeudet uusille osallistujille

Valtioneuvosto on tänään 8.6.2005 myöntänyt päästöoikeudet 27:lle nk. uudelle osallistujalle. Pää-
tös koskee EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvia ja syksyn 2004 jälkeen päästökauppajärjes-
telmään tulleita laitoksia ja niiden laajennuksia. Päästöoikeuksia myönnettiin yhteensä 759 635 hiili-
dioksiditonnia, joka edustaa 30,4:ää prosenttia uusille osallistujille varatusta kiintiöstä. Laitoskohtai-
set päästöoikeudet ovat maksuttomia ja ne myönnetään sille ajanjaksolle, jonka laitos on ollut kau-
pallisessa käytössä. Jos laitos on otettu käyttöön ennen vuotta 2005, päästöoikeudet myönnetään
koko päästökauppakaudelle 2005–2007.32

2.3.2.2. KTM

KTM:n tehtävänä on esimerkiksi valmistella kansallinen jakosuunnitelmaesitys

(PäästökauppaL 32.1 §), ilmoittaa siitä asianomaisille toiminnanharjoittajille ja ko-

missiolle sekä julkaista esitys sähköisesti (36 §). Lisäksi KTM huolehtii Päästö-

kauppalain täytäntöönpanon yleisestä ohjauksesta ja seurannasta (61.1 §).

2.3.2.3. Energiamarkkinavirasto

Energiamarkkinavirasto toimii päästökaupan toimivaltaisena viranomaisena Suo-

messa (PäästökauppaL 5 § 8 kohta). Päästökauppaviranomaisen tärkeimpiin tehtä-

viin kuuluu:

• myöntää laitokselle päästölupa sen hakemuksesta (PäästökauppaL 7.1 §),

• toimia kansallisen rekisterin rekisterinpitäjänä (42.1 §),

• huolehtia päästöoikeuksien kirjaamisesta, palauttamisesta, mitätöinnistä ja

voimassaolosta (6 luku),

• hyväksyä päästöselvityksen todentajat (55 §),

• valvoa Päästökauppalain sekä sen nojalla annettujen säännösten noudatta-

mista (60.2 §) sekä

• määrätä tarvittaessa toiminnanharjoittaja maksamaan valtiolle päästöoikeu-

den ylitysmaksu (62 §).

32 Kauppa- ja teollisuusministeriö.
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Energiamarkkinavirastolla on suhteellisen laaja tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus 61

§:n mukaisesti. Lisäksi se voi asettaa velvoitteensa tehosteeksi uhkasakon tai uhan

(66 §).

2.3.2.4. Todentaja

Todentaja on ikään kuin tilintarkastaja, joka tarkastaa yrityksen päästöselvityksen.

Todentamisen kohteena on tarkkailujärjestelmän luotettavuus, uskottavuus ja tark-

kuus sekä ilmoitetut päästöluvut ja -tiedot (PäästökauppaL 52.3 §). Todentajan lau-

sunto on toimitettava Energiamarkkinavirastolle päästöselvityksen yhteydessä.

KTM:n asetuksessa todentajain hyväksymismenettelystä ja todentamistehtävän

suorittamisesta, todentajalla tarkoitetaan Energiamarkkinaviraston hyväksymää

riippumatonta ja puolueetonta toimijaa, jolla on riittävä pätevyys hoitaa ja vastata

todentamistehtävän suorittamisesta.

Päästöjen todentaminen on aivan uutta ainakin Suomessa. Sellaiset yritykset, joilla

on palveluksessaan teknillisen koulutuksen omaavaa henkilökuntaa ja jotka omaa-

vat riittävän kokemuksen päästökauppaan liittyviltä aloilta, voivat hakeutua todenta-

jaksi Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön FINAS kautta33.  FINAS  arvioi

hakemuksen perusteella päästökauppatodentajaehdokkaiden pätevyyden todenta-

jaksi, josta osoituksena todentaja saa akkreditointipäätöksen tai lausunnon.34

Todentajan pätevyyden siis varmistaa FINAS, mutta todentajan hyväksyy

lopullisesti Energiamarkkinavirasto.

2.3.3. Yritykset

Päästökauppalain 1 luvussa on määritelty yritykset, joiden on haettava päästölu-

paa. Laitoksiin kuuluu polttolaitoksia, öljynjalostamoja ja koksaamoja sekä rautaa ja

terästä, sementtiä, lasia, kalkkia, tiiliä, keramiikkaa, massaa ja paperia tuottavia lai-

toksia. Valtioneuvoston laitoskohtaisten päästöoikeuksien myöntämistä koskevan

päätöksen liitteessä 3 on luettelo laitoksista ja teollisuusprosesseista, joita päästö-

kauppadirektiivi koskee ja myönnettävät laitoskohtaiset päästöoikeudet. Liitteen

mukaan Suomessa on kaiken kaikkiaan 533 päästökaupan piiriin kuuluvaa laitosta.

33 Ks. mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön internetsivuilta lisätietoa, www.finas.fi.
34 Rantanen, s. 2.

http://www.finas.fi.
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Päästökauppalain lainkohdissa puhutaan laitoksista. Päästökauppalain 5 §:ssä

määritellään, että tässä laissa tarkoitetaan laitoksella kiinteää teknistä kokonaisuut-

ta, jossa harjoitetaan yhtä tai useampaa lain soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa

sekä siihen teknisesti tai toiminnallisesti kiinteästi liittyvää toimintaa, joka mahdolli-

sesti vaikuttaa päästöihin ja pilaantumiseen. Laitos muodostaa siis kokonaisuuden,

mutta päästöoikeudet jaetaan kuitenkin yksilöidysti eri toiminnanharjoittajille, vaikka

nämä kuuluisivatkin samaan laitokseen.

Päästökauppalaki asettaa yritykselle monta uutta velvoitetta. Toiminnanharjoittajan

yleiset velvollisuudet määritellään lain 6 §:ssä seuraavasti:

Toiminnanharjoittajan on:

1. haettava laitokselle kasvihuonekaasujen päästölupa;

2. tarkkailtava päästöjään, laadittava vuosittain selvitys päästöistään ja huoleh-

dittava selvityksen todentamisesta;

3. palautettava päästökauppaviranomaiselle vuosittain edellisenä kalenterivuo-

tena aiheutuneita laitoksen kokonaispäästöjä vastaava määrä päästöoikeuk-

sia;

4. toimitettava päästöoikeuksien jakosuunnitelmaa varten tarpeelliset tiedot

kauppa- ja teollisuusministeriölle ja haettava päästöoikeuksia; sekä

5. ilmoitettava päästökauppaviranomaiselle laitoksen toiminnan muutoksista,

päästöjen tarkkailua koskevista muutoksista taikka toiminnanharjoittajan

muuttumisesta.

Kun yrityksille tulee uusia velvoitteita Päästökauppalain myötä, tarkoittaa tämä au-

tomaattisesti myös uusien kustannusten syntymistä. HE:ssä 49/2004 vp luvussa

4.2.3. on selvitetty yritysten kuluja päästökauppajärjestelmään kuulumisesta seu-

raavasti: ”Päästökauppajärjestelmä aiheuttaa yrityksille ja muille lain sovelta-

misalaan kuuluville toimijoille erilaisia kuluja. Toiminnanharjoittajien tulee hakea

kasvihuonekaasujen päästölupaa ja tehdä sitä varten päästöjen tarkkailusuunnitel-

ma sekä järjestää lain soveltamisalaan kuuluvien laitosten päästöjen tarkkailu ja to-

dentaminen. Päästöjen luotettavasta tarkkailusta ja todentamisesta aiheutuu toi-

minnanharjoittajille vuosittain kustannuksia. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa

KTM:lle tietoja kansallista jakosuunnitelmaesitystä varten sekä hakea päästöoike-
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uksia päästökauppakausittain. Tietojen tuottamisesta aiheutuu toiminnanharjoittajil-

le kustannuksia. Myös päästöoikeuksien kaupasta aiheutuu kustannuksia. Kustan-

nusten tasoon vaikuttaa keskeisesti se, miten aktiivisesti toiminnanharjoittaja toimii

päästöoikeusmarkkinoilla.”

Kustannuksia syntyy siis varmasti. Lisäksi päästöoikeuksien ostopakkoon vaikuttaa

olennaisesti se, millainen yrityksen päästöhistoria on ollut, koska kansallinen jako-

suunnitelmahan perustuu päästöhistoriaan. Jos yritys päästää nykyään paljon

enemmän päästöjä kuin jakoperusteaikana 1998-2002, on yrityksen ostettava pal-

jon päästöoikeuksia. Vaihtoehtona on tietenkin päästöjen vähentäminen samalle

tasolle kuin ne olivat jakoperusteaikana.

Päästöoikeuksien kaupankäynnin ideana onkin, että ne yritykset joille päästöjen

vähentäminen on halvempaa kuin päästöoikeuksien ostaminen markkinoilta, vähen-

tävät päästöjään ja myyvät ylimääräiset päästöoikeutensa niille, joille taas päästö-

oikeuksien ostaminen on halvempaa. Seuraava esimerkki havainnollistaa, miten yri-

tykset hyötyvät päästökaupasta.

Esimerkki 1. Yritysten hyötyminen päästökaupasta

Kuvitellaan esimerkiksi, että yritykset A ja B päästävät ympäristöön 100 000 tonnia hiilidioksidia
vuodessa. Viranomaiset myöntävät kummallekin yritykselle 95 000 päästöoikeutta. Yksi päästöoike-
us tarkoittaa oikeutta päästää ympäristöön yhden tonnin hiilidioksidia. Esimerkkitapauksessa myön-
netyt oikeudet eivät siis kokonaan kata kummankaan yrityksen päästöjä. Kunkin vuoden lopussa yri-
tysten on palautettava päästöoikeuksia sellainen määrä, joka vastaa niiden päästöjä vuoden aikana,
riippumatta näiden päästöjen määrästä. Sekä yritykseltä A että B puuttuu päästöoikeudet 5000 ton-
nille hiilidioksidia, ja niillä on kaksi tapaa täyttää tämä aukko. Ne voivat joko vähentää päästöjään
5000 tonnilla tai ostaa 5000 päästöoikeutta markkinoilta. Sopivimman ratkaisun löytämiseksi niiden
on arvioitava kustannukset, joita päästöjen vähentäminen 5000 tonnilla aiheuttaa, ja verrattava tätä
päästöoikeuksien markkinahintaan.

Voimme kuvitella, että päästöjen markkinahinta olisi esimerkiksi 10 euroa hiilidioksiditonnilta. Yrityk-
sessä A päästöjen vähentämiskustannukset ovat 5 euroa (eli alhaisemmat kuin päästöoikeuksien
markkinahinta). Yritys A vähentää päästöjään, koska tämä on halvempaa kuin päästöoikeuksien os-
taminen. Yritys A voi vähentää päästöjään jopa yli 5000 tonnia, vaikkapa 10 000 tonnia. Yrityksessä
B tilanne voi olla päinvastainen, ja vähentämiskustannukset esimerkiksi 15 euroa tonnilta (eli korke-
ammat kuin päästöoikeuksien markkinahinta). Päästöoikeuksien ostaminen on siis sille parempi rat-
kaisu kuin päästöjen vähentäminen.

Yritys A käyttää 50 000 euroa vähentääkseen 10 000 tonnia päästöjä (kustannukset viisi eu-
roa/tonni). Se saa 50 000 euroa 5000 tonnin myynnistä (hinta 10 euroa). Näin yritys A saa päästöoi-
keuksia myymällä takaisin sen määrän, jonka se käyttää päästöjen vähentämiseen. Ilman päästö-
kauppajärjestelmää sille olisi koitunut 25 000 euron kustannukset. Yritys B käyttää 50 000 euroa
5000 tonnin ostamiseen (hinta 10 euroa). Ilman päästökauppajärjestelmän tarjoamaa joustavuutta
sen kustannukset olisivat 75 000 euroa.

Ainoastaan ne yritykset, joissa päästöjen vähentämisestä aiheutuvat kustannukset ovat alhaisia ja
jotka sen vuoksi ovat päättäneet alentaa päästöjään, kuten yritys A, voivat myydä päästöoikeuksia.
Tämän vuoksi päästöoikeudet, jotka yritys B ostaa, edellyttävät päästöjen vähentämistä, vaikka yri-
tys B ei itse vähennä päästöjä.
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Tämä on tärkeä muistaa. Näin varmistetaan, että halvimmat vähennykset tehdään ensimmäiseksi.
Koska järjestelmä on EU:n laajuinen, sen avulla löydetään halvimmat vähennykset koko EU:ssa ja
varmistetaan, että ne toteutetaan ensimmäiseksi. Nimenomaan tämän joustavuuden vuoksi päästö-
kauppa on kustannustehokkain tapa saavuttaa asetettu ympäristötavoite. Teollisuudelle koituvat ko-
konaiskustannukset olisivat korkeammat, mikäli yrityksen B olisi vähennettävä päästöjä omassa lai-
toksessaan korkeammin kustannuksin.35

Yritykset voivat käydä kauppaa päästöoikeuksilla suoraan keskenään, välittäjän tai

meklarin kautta tai pörssissä. Hinta määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan

mukaan. Todennäköisesti pienemmät yritykset käyvät kauppaa suoraan kyseisen

yrityksen kanssa tai meklarin välityksellä. Isommat yritykset turvautunevat pörssi-

kauppaan, jossa kaupankäynti on nopeampaa.

Nord Pool avasi ensimmäisenä pörssinä maailmassa markkinat päästöoikeuksien

kaupankäynnille. Ensimmäinen kauppa tehtiin 11.2.2005 ja sen jälkeen pörssijärjes-

telmät ovat toimineet moitteettomasti. Pörssissä pienin kauppaerä on 1000 tonnia

hiilidioksidia. Kaupankäynnin kokonaisvolyymi ensimmäisen kuukauden aikana oli

noin 700 tuhatta tCO2.36 9.8.2005 Nord Poolissa käytyjen kauppojen perusteella hii-

lidioksiditonnin hintana oli n. 22 euroa.37 Päästöoikeuden hinnanhan arvioitiin pääs-

tökaupan alkaessa pysyttelevän n. 10 eurossa, mutta hinta on noussut reilun puo-

len vuoden kuluessa tästä arviosta jo kaksinkertaiseksi.

Päästökaupan vaikutuksesta sähkön hintaan on käyty paljon keskustelua. Päästö-

kauppalain esitöiden (HE 49/2004 vp) kappaleessa 4.2.2. on käsitelty aihetta Suo-

messa tehtyjen kahden selvityksen avulla. Toisen selvityksen tekijänä oli Electro-

watt-Ekono Oy ja toisen tekijänä oli VTT. Molempien selvitysten keskeisimpiä lähtö-

kohtia oli, että päästöoikeuden hinta siirtyy kokonaisuudessaan sähkön hintaan, jo-

ten merkitys sähkön kuluttajien kannalta olisi suuri. Electrowatt-Ekono Oy:n teke-

män selvityksen perusteella sähkön hinta nousisi 10 €:n hinnalla n. 8 €/MWh ja 20

€:n hinnalla n. 16 €/MWh.

Sähkön hinnan kohoaminen tuntuu ehkä eniten kuluttajien taloudessa. Yrityksille

sen sijaan vaikutukset saattavat olla myös positiivisia, koska heille sähkön hinnan

kohoaminen voi tarkoitta liiketuloksen kohentumista. FIM pankkiiriliikkeen Fortum

Oyj:stä antaman energiakommentin mukaan VTT:n nykyinen arvio sähkön hinnan

35 Europa II.
36 Pesonen, s. 8-9.
37 Nord Pool.
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kohoamiselle on 20 €:n päästöoikeustonnin hinnalla 15 €/MWh. Tämä taas merkit-

sisi Fortum Oyj:n vuotuisen liiketuloksen kohentumista 280-700 M€:lla joka olisi pro-

sentteina 25-60.38

Fortum Oyj:n tuloksen kohentumiseen päästöoikeuksien kaupan myötä vaikuttaisi

ns. Windfall-voitto, eli ansioton arvonnousu. Tämä tarkoittaa sitä, että päästökau-

pan yhteydessä sähkön tuottajan voitot kasvavat pörssisähkön hinnannousun myö-

tä, vaikka sähkön tuotantokustannukset eivät kasvakaan. Päästöoikeudethan on ja-

ettu ilmaiseksi, ja jollei yritys joudu ostamaan niitä lisää markkinoilta, ei sille koidu

mitään kustannuksia päästöoikeuksien saamisesta. Tästä huolimatta sähköntuotta-

jat voivat siirtää päästöoikeuden hinnan suoraan myymänsä sähkön hintaan.39

Ainakin Fortum Oyj:n tapauksessa sähkön hintojen korottaminen on toteutunut. Yri-

tys ilmoitti nimittäin heinäkuussa 2005 nostavansa sähkön hintaa 19 prosenttia. Yri-

tys ei kuitenkaan mainitse hinnan korottamisen ainoaksi syyksi päästökauppaa,

mutta sekin on vaikuttanut asiaan. Seuraavassa uutinen hintojen korottamisesta.

Fortum kohottaa sähkön hintaa 19 prosenttia

Hintojen korotus johtuu normaalia heikommasta vesitilanteesta ja markkinahintojen noususta. Sähkö
kallistuu yli 200 000 asiakkaalla Suomessa.

Energiayhtiö Fortum korottaa toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintoja syyskuun alus-
sa keskimäärin 19 prosenttia.

Hinnankorotus koskee hieman yli 200 000 asiakasta Suomessa. Tyypilliselle kerrostaloasiakkaalle
hinnankorotus merkitsee Fortumin mukaan noin kahden euron korotusta kuukaudessa. Omakotita-
lossa korotus on noin neljä euroa kuukaudessa ja sähkölämmitetyssä omakotitalossa noin 11 euroa
kuukaudessa.

Hinnankorotuksen syynä on myyntijohtaja Jussi Ojasen mukaan sähkön markkinahintojen voimakas
nousu kevään aikana.

- Hintoja laskettiin helmikuussa. Sen jälkeen tulevaan sähkön hintaan vaikuttavat futuurihinnat ovat
nousseet pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla useita kymmeniä prosentteja, sanoo Ojanen.

Hinnan nousu johtuu hänen mukaansa normaalia heikommasta vesitilanteesta ja merkittävästi ko-
honneista päästöoikeuksien hinnoista.

Korotuksen piirissä oleville asiakkaille kerrotaan Ojasen mukaan korotuksesta kirjeitse lähiaikoina.
Korotukset eivät vaikuta määräaikaisten sopimusten hintoihin eivätkä siirtohintoihin Fortumin verk-
koalueella.40

38 FIM pankkiiriliike, s. 1.
39 FIM pankkiiriliike, s. 2-3.
40 MTV3-STT.



26

3. PÄÄSTÖOIKEUDET KIRJANPIDOSSA

3.1. Suomalainen kirjanpitolainsäädäntö

3.1.1. Kirjanpidollinen lähtökohta

Päästökauppalain esitöiden (HE 49/2004 vp) luvussa 2.9.3. Päästöoikeudet muun

lainsäädännön näkökulmasta, on todettu suomalaisesta kirjanpitolainsäädännöstä

seuraavasti: ”Kirjanpitolaki (1336/1997; jäljempänä KPL) ei sisällä erityisiä päästö-

oikeuksiin liittyviä säännöksiä. Näin ollen päästöoikeuksia käsiteltäisiin toiminnan-

harjoittajana olevan yrityksen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä KPL:n yleisten sään-

nösten (esimerkiksi arvostus- ja jaksotussäännökset) ja periaatteiden mukaisesti.

Kirjanpidossa päästöoikeudet luokiteltaneen aineettomiksi hyödykkeiksi muiden

immateriaalioikeuksien (esimerkiksi patentit ja lisenssit) tapaan. ... Päästöoikeuksi-

en IAS -käsittelyn selkeyttäminen saattaa vaikuttaa myös KPL:n soveltamiseen ja

tulkintaan tältä osin. Ohjeita ja lausuntoja KPL:n soveltamisesta antaa lakisäätei-

sesti kirjanpitolautakunta (KILA).”

Suomalainen kirjanpitolainsäädäntö ei siis sisällä päästöoikeuksia koskevia nimen-

omaisia säännöksiä, vaan kirjanpito on ratkaistava KPL:n yleisten säännösten mu-

kaan. HE:n mukaisesti päästöoikeudet kuulunevat kirjanpidossa pysyviin vastaaviin

ja aineettomiin hyödykkeisiin. KPA 1:6 §:n mukaan aineettomat hyödykkeet jaetaan

kehittämismenoihin, aineettomiin oikeuksiin, liikearvoon, muihin pitkävaikutteisiin

menoihin ja ennakkomaksuihin. Koska päästöoikeudet luokiteltaneen aineettomiksi

hyödykkeiksi patenttien ja lisenssien tapaan, kuuluvat päästöoikeudet aineettomiin

oikeuksiin.

HE:ssä todetaan, että päästöoikeuksia käsitellään kirjanpidossa esimerkiksi KPL:n

arvostus- ja jaksotussäännösten periaatteiden mukaisesti, jotka löytyvät lain 5 lu-

vusta. Säännöksistä päästöoikeuksien kirjanpitokäsittelyä koskee ainakin kyseisen

luvun

• 1 §, jossa säädetään tuottojen, kulujen ja menetysten jaksottamisesta,

• 5a §, jossa säädetään aineettoman omaisuuden hankintamenon jaksottami-

sesta,

• 13 §, jossa säädetään arvonalennuksesta, sekä
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• 14 §, jossa säädetään vastaisista menoista ja menetyksistä sekä pakollisesta

varauksesta.

Päästöoikeuksien kirjanpitokäsittelyssä on huomioitava muitakin lainkohtia kuin

KPL:n arvostus- ja jaksotussäännökset. KPL 1:3 §:ssä säädetään, että kirjanpito-

velvollisen on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Lainkohdan tarkoittamia hyvän

kirjanpitotavan lähteitä ovat esimerkiksi KPL ja KPA, kirjanpito- ja muun lainsää-

dännön nojalla annetut kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat viranomaismääräykset,

KILA:n ohjeet ja lausunnot kirjanpitolain soveltamisesta sekä tilintarkastaja- ja mui-

den laskenta-ammattilaisten järjestöjen lausunnot ja kannanotot.41

Jotta hyvää kirjanpitotapaa noudatettaisiin, on päästöoikeuksien kirjanpito-

käsittelyssä otettava huomioon KILA:n 14.1.2003 antama yleisohje ympäristöasioi-

den kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä. Yleisohjeessa

mainitaan myös päästöoikeudet. Ohje perustuu 13.6.2001 jäsenvaltioissa voimaan-

tulleeseen Euroopan yhteisöjen komission suositukseen ympäristöasioiden kirjaa-

misesta, laskennasta ja julkistamisesta yritysten tilinpäätöksissä ja toimintakerto-

muksissa (2001/453/EY). Yleisohjeen johdannon mukaan yleisohjeen tarkoituksena

on opastaa kirjanpitovelvollista siinä, miten ympäristöasiat kirjataan, lasketaan ja

esitetään osana lakisääteistä tilinpäätösinformaatiota.

Tässä KILA:n yleisohjeessa ympäristömenoilla tarkoitetaan luvun 1.5 mukaisesti

ympäristönsuojelutoimenpiteistä aiheutuvia menoja, esimerkiksi ilmastonsuojelusta

aiheutuvia menoja. Ympäristömenoja voi yleisohjeen mukaan aiheutua sellaisista

toimista, joihin kirjanpitovelvollinen tai joku muu sen puolesta ryhtyy torjuakseen,

korjatakseen tai lieventääkseen toimintansa aiheuttamia ympäristövahinkoja. Sa-

massa luvussa kirjoitetaan vielä, että: ”Ympäristömenoihin eivät sisälly ympäristö-

lainsäädännön rikkomisesta johtuvat sakot ja maksut sekä aikaisemmasta ympäris-

tön pilaantumisen aiheuttamisesta maksetut korvaukset.”  Päästöoikeuksien ylitys-

maksut eivät siis ainakaan ole luokiteltavissa ympäristömenoiksi. Sen sijaan pääs-

töoikeuksien käyttämisestä aiheutuva kuluvaikutus lienee ympäristömeno, jolla pyri-

tään lieventämään yrityksen toiminnasta aiheutuvia ympäristövahinkoja. Päästö-

kaupan piiriin kuuluvien yritystenhän yhteisenä tavoitteena on edistää kasvihuone-

41 Järvinen-Prepula-Riistama-Tuokko, s. 52.
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kaasupäästöjen vähentämistä maapallon ilmakehässä ja se on tarkoitus toteuttaa

mahdollisimman kustannustehokkaasti.

KILA:n yleisohjetta ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä ti-

linpäätöksessä on siis sovellettava hyvän kirjanpitotavan mukaisesti, mutta KPL ja

KPA ovat kuitenkin ensisijaisesti sovellettavissa. KILA tullee antamaan oman erilli-

sen ohjeensa päästöoikeuksien kirjanpitokäsittelystä tulevana syksynä 200542.

Päästöoikeuksien kirjaamisessa kirjanpitoon on huomioitava myös KPL 3:2 §, jossa

säädetään, että tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät

tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (oikea ja

riittävä kuva). Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Pääs-

töoikeuksien saamisesta, käytöstä, ostosta, myynnistä ja palautuksesta onkin hyvä

raportoida liitetiedoissa, jotta yritys antaa toiminnastaan oikean ja riittävän kuvan.

Päästöoikeuksien raportoinnissa tilinpäätöksessä on huomioitava myös KPA:n

säännökset. Esimerkiksi KPA 2:2 §:ssä säädetään tilinpäätöksen laatimista koske-

vista liitetiedoista. Pykälän ensimmäisen kohdan mukaan päästöoikeuksistakin on

selvitettävä tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät

sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät. KPA 2:3 §:ssä taas säädetään tuloslas-

kelmaa koskevista liitetiedoista ja KPA 2:5 §:ssä säädetään vastaavasti tasetta

koskevista liitetiedoista. Näistä pykälistä ainakin pakollisen varauksen raportointia

koskevat kohdat on otettava huomioon päästöoikeuksia omistavissa yrityksissä.

Tämän lisäksi KPA 2:4 §:n mukaisesti taseen vastaavia koskevina liitetietoina on

ilmoitettava esimerkiksi arvonalennuksesta.

3.1.2. Päästöoikeuksien saaminen vastikkeetta

Päästökauppa alkaa siten, että päästöoikeudet myönnetään päästökauppaan kuu-

luville yrityksille valtioneuvoston hyväksymän kansallisen jakosuunnitelman mukai-

sesti. Valtioneuvosto hyväksyy jakosuunnitelman aina kerralla koko päästökauppa-

kaudelle, eli nyt valtioneuvosto on hyväksynyt jakosuunnitelman vuosille 2005-

2007.

Kansallisen jakosuunnitelman hyväksymisen jälkeen Energiamarkkinavirasto kirjaa

päästöoikeuksien myöntämispäätöksen mukaisen määrän päästöoikeuksia aina

42 Virtanen, s. 2.
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vuosittain päästöoikeusrekisteriin 28.2. mennessä (PäästökauppaL 46.1 §). Tästä

seuraa se, että yritys voi kirjata vuosittain kirjanpitoonsa päästöoikeudet vain siltä

osin, kun Energiamarkkinavirasto on kirjannut ne rekisteriinsä43.

Päästöoikeudet kirjataan siis kirjanpitoon käytännössä vuosittain. Mutta minä ajan-

kohtana ja mihin arvoon päästöoikeudet kirjataan? Kirjaamisajankohdalle ja -arvolle

voidaan esittää periaatteessa seuraavat vaihtoehdot:

• 21.12.2004: Päivä, jolloin valtioneuvosto myönsi laitoskohtaiset päästöoi-

keudet.

• 1.1.2005: Päivä, jolloin päästökauppajakso alkoi.

• 1.1.2005-28.2.2005: Päivä, jolloin Energiamarkkinavirasto kirjaa päästöoi-

keudet päästöoikeusrekisteriin.

KPL 2:3.1 §:ssä säädetään kirjanpidon pitämisestä suoriteperusteen mukaan. Tä-

mä tarkoittaa, että menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanottami-

nen ja tulon kirjaamisperusteena on suoritteen luovuttaminen.

Päästökauppa etenee kalenterivuosittain. Päästöt on todennettava kalenterivuosit-

tain ja vuotuisia päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia on palautettava Ener-

giamarkkinavirastolle. Tulon päästöoikeuksista voitaneenkin katsoa syntyvän aina

vuoden ensimmäisenä päivänä, josta lukien päästökauppaviranomainen voi merkitä

sille vuodelle myönnetyt päästöoikeudet rekisteriin. Kirjaamisarvona taas on tuon

päivän päästöoikeuden käypä arvo.

Päästöoikeuksien kirjaamisajankohtaa voidaan perustella myös Päästökauppadi-

rektiivin avulla. Myös päästöoikeuksien voimassaoloaika selviää Päästökauppadi-

rektiivistä. Direktiivin 13 artiklassa on säädetty päästöoikeuksien voimassaolosta

seuraavasti: ”Päästöoikeudet ovat voimassa sinä 11 artiklan 1 tai 2 kohdassa tar-

43 Tämä käsitys pohjautuu jatkossa esittelemäni IFRIC:n tulkintaan. Esimerkiksi KPMG:n IFRS artik-
kelikokoelmassa kirjoitetaan IFRIC:n tämän hetkisestä tulkinnasta seuraavasti: ”Päästöoikeus kirja-
taan aineettomaksi hyödykkeeksi vain yhden vuoden osalta kerrallaan, koska vain päästöoikeusre-
kisteriin kirjattujen oikeuksien voidaan katsoa täyttävän aineettoman hyödykkeen kriteerit.” Vaikka
Suomen kirjanpitolainsäädäntöön ei sisälly yhtä tarkkaa sääntelyä aineettoman hyödykkeen kritee-
reistä, sovellettaneen Suomessa samaa periaatetta, että päästöoikeudet kirjataan kirjanpitoon vuo-
sittain vain siltä osin, kun päästökauppaviranomainen on ne kirjannut päästöoikeusrekisteriin.
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koitettuna ajanjaksona aiheutuvien päästöjen osalta, jolle ne on myönnetty.”44  Di-

rektiivin 11 artiklan 1 ja 2 kohdalla tarkoitetaan 1.1.2005 alkavaa kolmivuotiskautta

ja 1.1.2008 alkavaa viisivuotiskautta. Päästöoikeuksien voimassaoloajassa on vielä

kuitenkin huomioitava Päästökauppadirektiivin 12 artiklan 3 kohta, jossa säädetään

seuraavasti: ”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kunkin laitoksen toiminnanhar-

joittaja palauttaa joka vuosi 30 päivään huhtikuuta mennessä kyseisestä laitoksesta

edellisenä kalenterivuonna aiheutuneita ja 15 artiklan mukaisesti todennettuja ko-

konaispäästöjä vastaavan määrän päästöoikeuksia ja että nämä päästöoikeudet

mitätöidään sen jälkeen.” Tästä seuraa se, että päästöoikeudet ovat voimassa sii-

hen saakka, jolloin ne on palautettava päästökauppaviranomaiselle päästökauppa-

jakson loppumista seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.

Nyt alkaneella kauppajaksolla päästöoikeuksien jako toteutetaan ilmaiseksi, eli yri-

tykset saavat päästöoikeudet Suomen valtiolta vastikkeetta. KPL ei sisällä sään-

nöksiä miten ilmaiseksi saadut päästöoikeudet tulisi kirjata kirjanpitoon. Myöskään

KILA ei ole vielä antanut yleisohjetta tilanteen selkiyttämiseksi, joten vaihtoehtoisia

kirjaamistapoja voidaan hahmotella useampikin. Esitän seuraavassa kaksi erilaista

kirjaamistapaa.

Ongelma suomalaisessa kirjanpitokäytännössä on lähtötilanne, nimittäin kun saa-

daan päästöoikeuksia vastikkeettomasti, ei ole kirjattavaa hankintamenoa. Saatuja

päästöoikeuksia ei voida tulouttaakaan vastaanottohetkellä, koska kirjanpidossa on

pyrittävä tulo-menon-kohdalle -periaatteen soveltamiseen, eikä päästöistä aiheutu-

via kuluja ole vielä niiden vastaanottohetkellä aiheutunut. Hyvä kirjaamistapa olisi-

kin se, että saadut päästöoikeudet aktivoitaisiin maksuvälineen tavoin varoihin ja

kirjattaisiin vastaavasti velka tuloennakkona. Kirjattu tuloennakko jaksotettaisiin sit-

ten tuotoksi samassa tahdissa, kun päästöt aiheuttavat kuluvaikutuksen.45

44 Päästökauppalaissa päästöoikeuksien voimassaolosta on säädetty 49.3 §:ssä seuraavasti: ”Pääs-
töoikeudet ovat voimassa sen päästökauppakauden velvoitteiden täyttämiseen, jolle ne on 37 tai 41
§:n mukaisella päätöksellä tai vastaavalla muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
tehdyllä päätöksellä myönnetty.” 37 §:ssä säädetään päästöoikeuksien myöntämispäätöksestä ja 41
§:ssä säädetään päätöksestä myöntää päästöoikeuksia uudelle osallistujalle.
45 Flanagan-Vainio, s. 42.
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Esimerkki 2. Päästöoikeuksien aktivoiminen maksuvälineen tavoin46

Arvonlisäveroa ei oteta huomioon.

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN AKTIVOINTI 1.1.2005

Päästökaupan piiriin kuuluvalle Minipäästö Oy:lle on myönnetty 300 päästöoikeutta kauppajaksolle
2005-2007, koska yritys päästää vuosittain ilmaan 100 tonnia hiilidioksidia. Energiamarkkinavirasto
on kirjannut yrityksen päästörekisteriin 100 päästöoikeutta vuodelle 2005, jotka yritys kirjaa kirjanpi-
toonsa. Loput 200 päästöoikeutta kirjataan tulevina tilikausina.

Päästöoikeuksien käypä arvo 1.1.2005 on 10€/tco2, joten päästöoikeuksien arvo on 1 000€.

1) PER Päästöoikeustili AN Siirtovelat 1 000 (100x10=1 000)

       Päästöoikeustili   Siirtovelat

1)          1 000            1 000

VÄLITILINPÄÄTÖS 30.6.2005

Minipäästö Oy on päästänyt ilmaan puolen vuoden aikana 50 tonnia hiilidioksidia. Kirjattu tuloennak-
ko jaksotetaan tuotoksi samassa tahdissa, kun päästöt aiheuttavat kuluvaikutuksen.

1) PER Ympäristömenot AN Päästöoikeustili 500 (50x10=500)

2) PER Siirtovelat AN Muut tuotot 500

3) Tilinpäätössiirrot

     Päästöoikeustili Ympäristömenot Siirtovelat Muut tuotot

(1 000)            (1 000)

1)   500      500

2)   500            500

3)   500   500   500   500

Tulos Tase

        500         500

     500      500

Tuloslaskelma

4. Liiketoiminnan muut tuotot 500

5. Materiaalit ja palvelut

a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ympäristömenot 500

Tase

Vastaavaa Vastattavaa

B VAIHTUVAT VASTAAVAT D VIERAS PÄÄOMA

Päästöoikeustili 500 11.    Siirtovelat 500

46 Olen laatinut esimerkin Flanagan-Vainion tulkinnan pohjalta, mutta he eivät itse ole laatineet ky-
seisenlaista esimerkkiä. Kirjaukset kirjanpidossa lienevät kuitenkin esitykseni kaltaiset.
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Vuositilinpäätöksessä 31.12.2005 Minipäästö Oy kirjaa lopun 500 tuloennakon muihin tuottoihin ja
näin koko kirjattu tuloennakko on jaksotettu tuotoksi sitä mukaa, kun päästöt ovat aiheuttaneet kulu-
vaikutuksen.

Minipäästö Oy liittää lisäksi liitetietoihinsa selvityksen tavasta, jolla se on kirjannut alkujaossa saa-
mansa päästöoikeudet kirjanpitoon.

Toisen tulkinnan mukaan tämä päästöoikeuksien muodossa annettava rahanarvoi-

nen etuus voitaneen tulkita kirjanpitovelvollisen saamaksi avustukseksi. Tällöin

päästöoikeuksille muodostuisi hankintameno ja vastaavasti tuloennakko. Nämä mo-

lemmat jaksotettaisiin päästöoikeuksien käyttöajalle. Kun avustus ja hankintameno

kirjattaisiin, olisi niiden edellytyksenä luotettavan käyvän arvon saaminen päästöoi-

keuksien saantohetkellä.47

Avustukset, jotka on saatu pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden hankintaan,

merkitään kirjanpidossa perinteistä menettelytapaa noudatettaessa hankintamenon

vähennykseksi. Vaihtoehtoisesti kirjanpidossa voidaan käsitellä koko hankintame-

noa vähentämättä siitä avustuksen osaa. Aktivoitavaa menoa varten saatu avustus

merkitään siirtovelaksi, jota tuloutetaan siinä tahdissa kun hyödykettä käytetään yri-

tyksen toiminnassa; luontevimmin samassa tahdissa kuin avustuksella katetusta

hankintamenon osasta tehdään poistoja.48

Tätä kirjaustapaa voidaan käyttää kirjattaessa alkujaossa ilmaiseksi saatuja pääs-

töoikeuksia yrityksen kirjanpitoon. Päästöoikeudet aktivoidaan käypään arvoonsa

niiden saantohetkellä49. Tämä avustus merkitään julkiseksi avustukseksi (velaksi),

jota tuloutetaan samassa tahdissa kuin päästöoikeuksista tehdään suunnitelman

mukaisia poistoja.

Päästöoikeuksien poistosuunnitelmaa laadittaessa on otettava tarkasti huomioon

yrityksen päästöoikeuksien tarve. Jos yrityksen päästöt vastaavat juuri sille vuoden

alussa kirjattuja päästöoikeuksia, se laatii poistosuunnitelmansa päättymään

31.12.2005. Jos taas yritys tarvitsee paljon enemmän päästöoikeuksia, kuin mitä

Energiamarkkinavirasto on sen päästöoikeustilille kirjannut, se laatii poistosuunni-

47 Virtanen, s. 5.
48 Leppiniemi-Leppiniemi: Avustus käyttöomaisuuden hankintaan.
49 Käsittelen KPL 5:5a §:n soveltuvuutta päästöoikeuksiin kappaleessa 3.1.3. Päästöoikeuksien
hankkiminen.
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telmansa päättymään silloin, kun sen arvioiden mukaan kaikista kirjatuista päästö-

oikeuksista on aiheutunut kuluvaikutus.

Tilanteessa, jossa yritykselle on myönnetty paljon enemmän päästöoikeuksia, kuin

se tarvitsee kattamaan vuotuiset päästönsä, yritys laatii poistosuunnitelmansa päät-

tymään silloin, kun päästöoikeuksista ei enää sen arvioiden mukaan aiheudu kulu-

vaikutusta. Päästökauppadirektiivin mukaan päästökauppajaksolle 2005-2007

myönnetyt päästöoikeudet ovat voimassa 1.1.2005 alkaen ja 30.4.2008 saakka, jo-

ten viimeinen poisto on tehtävä huhtikuun 2008 kirjanpidossa.

Esimerkki 3. Päästöoikeuksien muodossa saadun avustuksen kirjaaminen kirjanpitoon50

Kuten esimerkki 2, mutta kirjaukset suoritetaan seuraavasti.

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN AKTIVOINTI 1.1.2005

1) PER Aineettomat oikeudet AN Julkinen avustus (velka) 1 000

Aineettomat oikeudet Julkinen avustus (velka)

1)       1 000         1 000

VÄLITILINPÄÄTÖS 30.6.2005

Minipäästö Oy:n laatiman poistosuunnitelman mukaan alkujaossa 1.1.2005 saadut päästöoikeudet
poistetaan niiden vaikutusaikana kirjanpidossa 31.12.2005 mennessä. Välitilinpäätöstä tehdessään
yritys siis poistaa 1 000/12kkx6kk=500 Aineettomista hyödykkeistä ja samalla yritys tulouttaa Julkista
avustusta (velkaa) samalla määrällä.

1) PER Suunnitelman mukaiset poistot AN Aineettomat oikeudet 500

2) PER Julkinen avustus (velka) AN Muut tuotot 500

3) Tilinpäätössiirrot

Suunnitelman mukaiset          Julkinen avustus

Aineettomat oikeudet            poistot   (velka)         Muut tuotot

  (1 000)            (1 000)

1)      500 500

2)   500         500

3)      500        500   500 500

Tulos Tase

        500         500

     500      500

50 Olen laatinut tämän esimerkin Virtasen tulkinnan pohjalta, mutta hän ei itse ole esittänyt esimerk-
kiä tulkinnastaan. Kirjaukset kirjanpidossa lienevät kuitenkin esitykseni kaltaiset.
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Tuloslaskelma

4. Liiketoiminnan muut tuotot 500

7. Poistot ja arvonalentumiset

a) Suunnitelman mukaiset poistot 500

Tase

Vastaavaa Vastattavaa

A PYSYVÄT VASTAAVAT D VIERAS PÄÄOMA

I Aineettomat hyödykkeet Julkinen avustus 500

Aineettomat oikeudet 500

Vuositilinpäätöksessä Minipäästö Oy kirjaa suunnitelman mukaiset poistot lopuista aineettomista oi-
keuksista ja vastaavasti tulouttaa velaksi kirjatun julkisen avustuksen.

Tilinpäätöksen liitetiedoissa selvitetään alkujaossa saatujen päästöoikeuksien kirjaamistapa.

Yrityksellä saattaa jäädä käyttämättä sille myönnettyjä päästöoikeuksia. Tällöin yri-

tys voi pyytää Energiamarkkinavirastoa mitätöimään jäljelle jääneet päästöoikeudet

tai vaihtoehtoisesti se voi myydä päästöoikeudet markkinoille sellaisille yrityksille,

jotka vielä tarvitsevat päästöoikeuksia. Palautettaessa päästöoikeudet mitätöitäviksi

yritys tekee kulukirjauksen kirjanpitoonsa. Jos taas yritys myy vastikkeettomasti

saamansa päästöoikeudet, on koko myyntihinta kirjattava tulosvaikutteisesti. Jos

jatketaan edellä käsittelemiäni esimerkkejä siten, että Minipäästö Oy myykin

1.7.2005 loppuvuoden päästönsä kattamiseen tarkoitetut 50 päästöoikeutta. Kaup-

pahinnan ollessa esimerkiksi 600 euroa, eli 12€/tco2, yritys tulouttaa päästöoikeuk-

sista syntyneen myyntivoiton, eli 600€-500€=100€. Lisäksi yritys tulouttaa siirtovel-

koihin kirjatun tuloennakon, tai poistaa päästöoikeuksien poistamattoman hankin-

tamenon ja tulouttaa velaksi kirjattuna olevan julkisen avustuksen lopun.

Päästöoikeuksia koskevia liitetietovaatimuksia ei löydy laista suoraan, mutta edellä

mainitsemassani KILA:n yleisohjeen luvussa 4.1.4 ohjeistetaan, että komission

suosituksen mukaisesti tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitettävä tilikauden ympäris-

tökulujen kokonaissumma. Ohjeessa jatketaan, että lisäksi on suositeltavaa esittää

kululajeittain laadittu erittely tuloslaskelmaan kirjatuista ympäristömenoista sekä

ympäristömenojen laskentaperiaatteet. Yrityksen olisikin hyvä ilmoittaa liitetiedois-

saan päästöoikeuksista omana erillisenä kohtanaan.

Kuten esimerkeissä jo mainitsinkin, on yrityksen ilmoitettava liitetiedoissaan esi-

merkiksi tapa, jolla alkujaossa saadut päästöoikeudet on kirjattu kirjanpitoon. Tar-

peellisten liitetietojen antamisella yritys varmistaa KPL 3:2 §:n edellyttämän oikean
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ja riittävän kuvan antamisen yrityksen liiketoiminnasta. Mielestäni yritys voisi ilmoit-

taa liitetiedoissaan esimerkiksi seuraavat seikat:

1. kansallisessa jakosuunnitelmassa koko päästökauppakaudelle myönnetty

päästöoikeuksien määrä ja niistä tilikauden kirjanpitoon kirjattu määrä,

2. tapa, jolla alkujaossa saadut päästöoikeudet on kirjattu kirjanpitoon,

3. saaduista päästöoikeuksista tilikaudella aiheutunut kuluvaikutus,

4. ostettujen ja myytyjen päästöoikeuksien määrä,

5. mitätöitäväksi annettujen päästöoikeuksien määrä, sekä

6. päästöoikeuksien määrä, josta oletetaan tulevaisuudessa syntyvän vielä ku-

luvaikutusta.

Liitetietojen antamisen lisäksi kirjanpitovelvollisen on huomioitava KPL 3:1.5 §, jos-

sa säädetään toimintakertomuksen sisällöstä. Lainkohdassa velvoitetaan, että kir-

janpitovelvollisen on esitettävä toimintakertomuksessa taloudellisen aseman ja tu-

loksen ymmärtämisen kannalta keskeisimmät tunnusluvut ja muut tiedot myös hen-

kilöstöstä ja ympäristötekijöistä sekä muista mahdollisista kirjanpitovelvollisen liike-

toiminnassa merkityksellisistä seikoista.

3.1.3. Päästöoikeuksien hankkiminen

Moni yritys joutuu varmasti tilanteeseen, jossa sen on ostettava päästöoikeuksia li-

sää markkinoilta, koska sille myönnetyt päästöoikeudet eivät kata kaikkia yrityksen

päästämiä päästöjä. Yritys voi halutessaan myös myydä kaikki saamansa päästöoi-

keudet ja ostaa tarvitsemansa määrän päästöoikeuksia vasta silloin, kun ne on pa-

lautettava Energiamarkkinavirastolle.

Kun yritys ostaa päästöoikeuksia, muodostuu päästöoikeuden hankintameno KPL

4:5 §:n mukaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneista muuttu-

vista menoista. Päästöoikeuden hankintameno on siis päästöoikeuden hankintahin-

ta, johon on lisätty hankintaan välittömästi kohdistuvat kulut.51

KPL 5:5a §:ssä säädetään aineettoman omaisuuden hankintamenon jaksottamises-

ta. Koska päästöoikeuksia käsiteltäneen kirjanpidossa patenttien ja lisenssien ta-

51 Hankintaan välittömästi kohdistuvina kuluina voidaan katsoa olevan esimerkiksi välityspalkkio, jne.
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paan aineettomina oikeuksina, tämä lainkohta soveltuu. Ensimmäisen momentin

mukaan aineettomaan omaisuuteen kuuluvien vastikkeellisesti hankittujen toimilu-

pien, patenttien, lisenssien ja tavaramerkkien sekä vastaavien oikeuksien hankin-

tameno aktivoidaan. Toisen momentin mukaan aktivoitu hankintameno on poistet-

tava suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan enintään viiden vuoden kuluessa, joll-

ei tätä pidempää poistoaikaa, kuitenkin enintään 20 vuotta, voida erityisestä syystä

pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena.

Päästöoikeuksien aktivoinnissa on otettava myös huomioon KILA:n antama yleisoh-

je ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä,

koska yleisohjeessa mainitaan myös päästöoikeudet. Yleisohjeen luvussa 2.1.2 kir-

joitetaan ympäristömenon aktivoinnista näin: ”Komission suosituksen mukaan ym-

päristömenot voidaan aktivoida, jos ne liittyvät kirjanpitovelvollisen tuleviin ympäris-

tönsuojelutoimenpiteisiin ja ne tuottavat tulevaisuudessa taloudellista hyötyä. Ym-

päristömenot voidaan aktivoida, kun hyödykkeitä aiotaan käyttää jatkuvasti kirjanpi-

tovelvollisen toiminnassa ja toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

1. menot liittyvät taloudellisiin hyötyihin, jotka selvästi lisäävät kirjanpitovelvollisen

muun omaisuuden elinikää, kapasiteettia, turvallisuutta tai tehokkuutta, tai

2. menot lieventävät tai estävät kirjanpitovelvollisen myöhemmästä toiminnasta to-

dennäköisesti aiheutuvaa ympäristön pilaantumista.”

Samassa luvussa kirjoitetaan päästöoikeuksista seuraavasti: ”Kirjanpitovelvollinen

voi omistaa toiminnan ympäristövaikutuksiin liittyviä aineettomia oikeuksia, kuten

patentteja, lisenssejä, päästölupia tai päästöoikeuksia. Jos kirjanpitovelvollisen toi-

minnan ympäristövaikutuksiin liittyvät aineettomat oikeudet on hankittu vastikkeelli-

sesti ja ne täyttävät aktivoinnin vaatimukset, on kyseiset ympäristömenot aktivoita-

va ja kirjattava vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi.”Lisäksi

jatketaan, että: ”Mikäli edellä mainitut aktivoinnin vaatimukset eivät täyty, kirjataan

ympäristömeno kokonaan tilikauden kuluksi.”

KPL:a muutettiin 1.1.2005 muun muassa lisäämällä lain 5 lukuun edellä mainitse-

mani pykälä aineettoman omaisuuden hankintamenon jaksottamisesta, jossa sää-

detään aktivointipakko aineettomille oikeuksille, kuten päästöoikeuksille. Koska KI-

LA:n yleisohje on annettu ennen lainmuutosta, voidaan katsoa, että uusi lainkohta
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menee yleisohjeen edelle. Täten kaikki ostetut päästöoikeudet aktivoidaan ja kirja-

taan vaikutusaikanaan kuluksi, kuten KPL velvoittaa.

KPL:ssa säädetään siis aktivointipakko aineettomille oikeuksille. Hankintamenon

poistot on tehtävä suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan. Poistomenetelmistä ta-

sapoisto lienee paras vaihtoehto. Vaikutusajan selvittäminen ei sen sijaan ole yksi-

selitteinen. Päästökauppakaudella 2005-2007 ostettujen päästöoikeuksien vaiku-

tusaika päättyy viimeistään 30.4.2008, jolloin kaikki päästöoikeudet on palautettava

Energiamarkkinavirastoon mitätöitäviksi. Poistoajan katsottaneenkin päättyvän

30.4.2008, jonka mukaisesti yritys tekee suunnitelman mukaiset poistonsa päästö-

kauppajaksolla 2005-2007 hankituista päästöoikeuksista. Poistosuunnitelmaa on

kuitenkin heti muutettava, mikäli yritys havaitsee muutoksia kuluvaikutuksissa. Oi-

kean ja riittävän kuvan antamiseksi tarpeelliset lisätiedot poistosuunnitelman muut-

tamisesta on ilmoitettava tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Esimerkki 4. Ostettujen päästöoikeuksien aktivoiminen ja poistojen teko

Arvonlisäveroa ei oteta huomioon.

Minipäästö Oy päästi vuoden 2005 aikana ilmaan hiilidioksidia juuri sen verran, kuin sen päästöoi-
keudet kattoivat. Yritys on kuitenkin varma siitä, että sen päästöt tulevat lisääntymään vuoden 2006
aikana. Niinpä se päättää ostaa päästöoikeuksia lisää päästöoikeusmarkkinoilta heti 1.1.2006.

Minipäästö Oy ostaa päästöoikeuksia lisää 300 kpl ja niiden markkinahinta on 15€/tco2, joten kaup-
pahinnaksi muodostuu 4 500€. Minipäästö Oy arvioi näiden päästöoikeuksien riittävän koko lopuksi
päästökauppakaudeksi, joten se laatii päästöoikeuksien poistosuunnitelman vuoden 2008 huhtikuu-
hun saakka. Näin ollen kuukausikohtaiseksi poistoksi muodostuu 4500/28kk=160€ ja vuosikohtainen
poisto on 160x12kk=1 920€.

Seuraavassa on esitetty Minipäästö Oy:n ostettujen päästöoikeuksien aktivointi sekä poistojen teko.

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN AKTIVOINTI 1.1.2006

1) PER Aineettomat oikeudet AN Rahatili 4 500

Aineettomat oikeudet Rahatili

1)      4 500        4 500

VUOSITILINPÄÄTÖS 31.12.2006

1) PER Suunnitelman mukaiset poistot AN Aineettomat oikeudet 1 920

2) Tilinpäätösviennit.

Suunnitelman mukaiset

Aineettomat oikeudet        poistot

(4 500)

1)     1 920     1 920

2)     2 580     1 920
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Tulos Tase

         1 920      2 580

Tuloslaskelma

7. Poistot ja arvonalentumiset

a) Suunnitelman mukaiset poistot 1 920

Tase

Vastaavaa

I Aineettomat hyödykkeet

 2. Aineettomat oikeudet 2 580

Yrityksen on jälleen hyvä ilmoittaa päästöoikeuksissaan tapahtuneista muutoksista

liitetiedoissa, jotta tilinpäätöksestä annetaan oikea ja riittävä kuva. Tärkeitä tietoja

ovat:

1. yrityksen ostamat päästöoikeudet (määrä, päivämäärä ja hankintahinta),

2. päästöoikeuksista tehty poistosuunnitelma ja jo tehdyt poistot,

3. poistosuunnitelman muutos,

4. myydyt päästöoikeudet (määrä, päivämäärä ja myyntihinta), sekä

5. palautetut päästöoikeudet.

3.1.4. Päästöoikeuksien arvonalennus

Päästöoikeuden hinta määräytyy päästökauppamarkkinoilla. Kun yritys ostaa pääs-

töoikeuksia esimerkiksi 13.4.2005 1000 euron arvosta ja aktivoi ne taseeseensa

kyseiseen arvoon, saattaa olla, että päästöoikeuksien arvo markkinoilla on laskenut

31.12.2005 esimerkiksi 500 euroon. Tällöin yrityksen on tehtävä aktivoituihin pääs-

töoikeuksiinsa arvonalentumiskirjaus. KPL 5:13 §:ssä säädetäänkin arvonalennuk-

sesta seuraavasti: ”Jos pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen to-

dennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi vielä poistamatonta

hankintamenoa pienempi, erotus on kirjattava arvonalennuksena kuluksi.”

Käyttöomaisuushyödykkeen arvonalennus kirjataan ylimääräisenä arvonalennus-

poistona, joka vähentää hyödykkeen jäljellä olevan hankintamenon sen todelliseen

arvoonsa. Arvonalentuminen merkitään tuloslaskelmaan kohtaan ”Poistot ja ar-



39

vonalentumiset”.52 Koska päästöoikeudet kuuluvat pysyviin vastaaviin, merkitään

arvonalennus edelleen alaerään ”Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödyk-

keistä”.

Huomioitava on vielä KPL 5:16 §. Siinä säädetään, että jos arvonalennuksen vuoksi

tehty kulukirjaus osoittautuu viimeistään tilikauden päättymispäivänä aiheettomaksi,

se on kirjattava kulukirjauksen oikaisuksi. Arvonpalautusta ei voi kuitenkaan milloin-

kaan kirjata suuremmaksi, kuin se alun perin oli. Päästöoikeuksista ei voi siis tehdä

arvonkorotusta.

Päästöoikeuksista on jälleen raportoitava tilinpäätöksen liitetiedoissa. KPA 2:4 §:n

mukaan liitetiedoissa on ilmoitettava tase-eräkohtaisesti arvonalentumisista ja nii-

den palautuksista.

Toisaalta taas Leppiniemi-Leppiniemi kehottaa ottamaan hyödykkeen arvossa ta-

pahtuneen arvonalentumisen huomioon suunnitelman mukaisissa poistoissa. Asia

todetaan seuraavasti: ”Säännönmukainen tapa ottaa huomioon pysyviin vastaaviin

kuuluvan hyödykkeen arvonalentuminen on vähentää siitä tilikausikohtainen suun-

nitelman mukainen poisto. Jos esimerkiksi hyödykkeen poistoaika on arvioitu liian

pitkäksi, tulee suunnitelman mukaisten poistojen perusteet tarkistaa ja tarvittaessa

lisätä poistojen etupainotteisuutta.”53

Kirjanpitovelvollisen on joka tapauksessa tarkkailtava suunnitelman mukaisten pois-

tojen tekoaan, jotta se vastaa päästöjen aiheuttamaa kuluvaikutusta. Arvonalentu-

minen on siis otettava huomioon myös suunnitelman mukaisia poistoja tehdessä ja

poistosuunnitelmia tarkistettaessa. Jos päästöoikeuden arvo on tilinpäätöspäivänä

suunnitelman mukaisten poistojen teosta huolimatta alempi, on päästöoikeuksista

tehtävä myös KPL:n velvoittama arvonalennuskirjaus.

3.1.5. Pakollinen varaus päästöoikeuksista

Päästökauppaan kuuluvien yritysten on palautettava vuosittain 30.4. mennessä

edellisenä vuotena toteutuneita päästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia Ener-

giamarkkinavirastolle mitätöitäväksi. Vuoden lopussa, esimerkiksi 31.12.2005 yri-

tyksellä on mitä todennäköisimmin selvillä päästöjensä määrä. Toiminnanharjoitta-

52 Ihantola-Leppänen, s.172.
53 Leppiniemi-Leppiniemi: Arvonalennuskirjaukset.
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jan yleisenä velvollisuutena on sitä paitsi Päästökauppalain 6.1 §:n 2 kohdan mu-

kaan tarkkailla päästöjään, laatia vuosittain selvitys päästöistään ja huolehtia selvi-

tyksen todentamisesta. Päästöselvitys ja todentajan lausunto on toimitettava pääs-

tökauppaviranomaiselle 31.3. mennessä.

Mikäli päästöselvitystä tehtäessä selviää, että toteutuneita päästöjä on vuoden ai-

kana kertynyt enemmän kuin suunniteltiin, eikä yrityksellä ole tarpeeksi päästöoike-

uksia mitätöitäväksi, sen on ostettava tarvitsemansa määrä päästöoikeuksia lisää

markkinoilta ennen päästöoikeuksien palauttamista Energiamarkkinavirastolle 30.4.

mennessä. Jos siis päästöjen määrä ylittää periodille allokoitujen päästöoikeuksien

määrän, kirjanpitoon on tehtävä varaus puuttuvien päästöoikeuksien hankkimisek-

si.54

KPL:ssa säädetään vastaisista menoista ja menetyksistä sekä pakollisesta varauk-

sesta lain 5:14 §:ssä seuraavasti:

”Tuotoista on vähennettävä velvoitteista vastaisuudessa aiheutuvat menot ja mene-

tykset, jos:

1) ne kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen;

2) niiden toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai todennä-

köisenä;

3) niitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen; sekä

4) ne perustuvat lakiin tai kirjanpitovelvollisen sitoumukseen sivullista kohtaan.

Jos 1 momentissa tarkoitetun menon tai menetyksen täsmällistä määrää tai toteu-

tumisajankohtaa ei tiedetä, se merkitään taseen pakollisiin varauksiin.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut menot ja menetykset merkitään tuloslaskelmaan ja

taseeseen niiden todennäköiseen määrään. Edellä 3 momentissa tarkoitetut menot

ja menetykset merkitään tuloslaskelmaan ja taseeseen enintään niiden todennäköi-

seen määrään.

Taseen vastaaviin merkityn erän arvon alenemista ei saa merkitä pakolliseksi vara-

ukseksi.”

54 Virtanen, s. 5.
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Lainkohdan soveltumista tähän tilanteeseen voidaan perustella seuraavasti:

1. Päästöoikeuksien ostaminen perustuu päättyneeseen tilikauteen,

2. päästöoikeuksien pakollinen ostaminen on varma, koska yrityksellä ei ole riit-

tävää määrää päästöoikeuksia jäljellä,

3. päästöoikeuksista ei ole odotettavissa tuloa, koska ne kaikki palautetaan

Energiamarkkinavirastolle mitätöitäviksi, sekä

4. päästöoikeuksien riittävän määrän palauttaminen Energiamarkkinavirastolle

30.4. mennessä perustuu Päästökauppalain 49 §:ään.

Koska päästöoikeuksien ostosta aiheutuvaa täsmällistä menon määrää ei tiedetä

päästöoikeuden markkinoilla muuttuvan hinnan vuoksi, merkitään varaus taseen

pakollisiin varauksiin. Päästöoikeuksien ostosta arvioitu kustannus merkitään tulos-

laskelmaan ja taseeseen enintään niiden todennäköiseen määrään.

Pakollisen varauksen tekemisessä kirjanpitoon on huomioitava myös KPA 2:3 ja

KPA 2:5 §:t, koska niiden mukaan pakollisen varauksen kirjaamisesta kirjanpitoon

on tehtävä selvitys taseen liitetiedoissa mikäli pakollisen varauksen tekeminen vai-

kuttaa merkittävällä tavalla tuloksen muodostumiseen tai taseeseen.

Esimerkki 5. Pakollisen varauksen tekeminen päästöoikeuksista

Arvonlisäveroa ei oteta huomioon.

Minipäästö Oy:n 1.1.2006 ostamat 300 päästöoikeutta eivät 31.12.2007 tehdyn päästöselvityksen
mukaan riittäneetkään kattamaan kaikkia vuosina 2006-2007 toteutuneita päästöjä. Yrityksen teke-
mien laskelmien mukaan päästöoikeuksia jäi uupumaan 100 kpl. Tilinpäätöspäivänään 31.12.2007
yrityksen on tehtävä pakollinen varaus päästöoikeuksista, jotka sen on ostettava vielä seuraavan
neljän kuukauden aikana.

Päästöoikeuden markkinahinta tilinpäätöspäivänä on 25€/tco2, joten pakollinen varaus tehdään ar-
voon 25x100=2 500.

VUOSITILINPÄÄTÖS 31.12.2007

1) PER Ympäristömenot AN Pakollinen varaus 2 500

2) Tilinpäätösviennit

Ympäristömenot Pakollinen varaus

1) 2 500   2 500

2) 2 500   2 500

  Tulos Tase

        2 500        2 500
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Tuloslaskelma Tase

5. Materiaalit ja palvelut Vastattavaa

a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat C PAKOLLISET VARAUKSET

aa) Ostot tilikauden aikana 2 500 3. Muut pakolliset varaukset 2 500

Seuraavalla tilikaudella Minipäästö Oy ostaa 1.1.2008 päästöoikeudet hintaan 20€/tco2, joten kaup-
pahinta onkin 20x100=2 000.

PAKOLLISEN VARAUKSEN TULOUTUS 1.1.2008

1) PER Ympäristömenot AN Rahatili 2 000

2) PER Pakollinen varaus 2 500 AN Ympäristömenot 2 000 AN Muut tulot 500

Ympäristömenot Pakollinen varaus Rahatili Muut tuotot

  ( 2 500)

1)  2 000         2 000

2)  2 000   2 500 500

Tämä pakollinen varaus on tehtävä kirjanpidossa, mutta on huomattava, että sama

varaus ei ole vähennyskelpoinen yrityksen tuloverotuksessa. Vähennyskelpoisista

varauksista on säädetty EVL 4 luvussa, eikä kyseisen luvun pykälien säännökset

sovellu päästöoikeuksista kirjanpidossa tehtyyn pakolliseen varaukseen.

3.2. Kansainväliset tilinpäätösstandardit

3.2.1. Kirjanpidollinen lähtökohta

Eri maissa laaditaan tilinpäätös noudattaen sen maan lainsäädäntöä. Myös maan

sosiaaliset ja taloudelliset seikat vaikuttavat asiaan. Yritystoiminta on kansainvälis-

tynyt viime vuosien aikana paljon ja tämä on aiheuttanut paineita tilinpäätösinfor-

maation vertailukelpoisuudelle eri maiden kesken. Kansainvälisten tilinpäätösstan-

dardien pääasiallisena tarkoituksena onkin tehdä eri maissa sijaitsevien yritysten ti-

linpäätösinformaatio vertailukelpoiseksi. IFRS-normistossa keskeisenä tilinpäätösin-

formaation käyttäjäryhmänä nähdään erityisesti sijoittajat.55

Päästökauppalain esitöissä (HE 49/2004 vp) kappaleessa 2.9.3. mainitaan kan-

sainvälisestä kirjanpitolainsäädännöstä seuraavasti: ”Suomalaisten yhtiöiden, joi-

den osakkeilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä, on vuoden 2005 alusta nou-

55 Räty-Virkkunen, s. 72.
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datettava konsernitilinpäätöksissään kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IAS

-standardit). Mainittujen standardien tulkintaohje päästöoikeuksien kirjanpidollisesta

käsittelystä tultaneen antamaan kesään 2004 mennessä.”

Edellä HE:ssä mainittu IAS-standardien tulkintaohje tarkoittaa IFRIC:in 2.12.2004

julkaisemaa tulkintakannanottoa nimeltä IFRIC 3 Päästöoikeudet (Emission Rights).

Tulkintakannanotto käsittelee ”kiintiö ja kauppa” -päästökauppamallia, jossa pääs-

töoikeudet jaetaan yrityksille päästötavoitteen tason mukaan ja yritykset voivat käy-

dä kauppaa päästöoikeuksilla. Kannanotossa käsitellään siis päästökauppajärjes-

telmään kuuluvan yrityksen kirjanpitokysymyksiä.

IFRIC 3 Päästöoikeudet -tulkintakannanotto tuli voimaan 1.3.2005. Tällä hetkellä

sen noudattaminen on vapaaehtoista, mutta sen noudattaminen tullee pakolliseksi

vuoden 2006 alussa. IFRIC 3 -tulkinnan hyväksyminen EU:n alueella ei ole vielä

varmaa, koska EFRAC julkisti toukokuussa 2005 ohjeistuksen, jossa se ei suositte-

le EU:n komissiolle IFRIC 3 -tulkinnan hyväksymistä nykyisessä muodossaan. Ky-

seinen tulkinta ei sen mukaan täytä kaikkia EU:n IAS-asetuksen IFRS-normistolle

asettamia vaatimuksia.56

IFRIC ei tulkitse päästöoikeutta oikeudeksi tuottaa päästöjä, vaan sen mielestä

päästöoikeus toimii paremminkin välineenä, jonka avulla toteutetaan velvollisuus

palauttaa päästöjen mukainen määrä päästöoikeuksia päästökauppaviranomaiselle.

Tulkintakannanotto nojaa seuraaviin IAS-standardeihin:

• IAS  8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutok-

set ja virheet,

• IAS 20 Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja julkisesta tuesta tilin-

päätöksessä esitettävät tiedot,

• IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen,

• IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat, sekä

• IAS 38 Aineettomat hyödykkeet.

56 Suurpää, s. 30.
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Tulkintakannanotossa ei selosteta erikseen standardien sisältöä, vaan standardei-

hin annetaan vain viittaus. Käyn kuitenkin seuraavissa luvuissa läpi joitain oleellisia

standardien kappaleita, joilla on merkitystä päästöoikeuksien tulkintakannanotossa.

IFRIC ei antanut erillistä ohjeistusta liitetietojen antamisesta, mutta käsittelen seu-

raavassa myös tietoja, jotka on esitettävä liitetietoina kunkin standardin mukaan.

IFRIC:in mielestä kyseisen ohjeen antaminen olisi ollut liian aikaista, koska päästö-

kauppajärjestelmä kehittyy koko ajan.

3.2.2. Päästöoikeudet aineettomina käyttöomaisuushyödykkeinä

IFRIC 3 Päästöoikeudet -tulkintakannanoton kappaleen 6 mukaan sekä valtiolta

saadut että markkinoilta ostetut päästöoikeudet kuuluvat aineettomiin hyödykkeisiin

IAS 38:n mukaan. Lisäksi jatketaan, että päästöoikeudet on arvostettava käypään

arvoonsa kirjaamisen yhteydessä.

IAS 38-standardi on nimeltään Aineettomat hyödykkeet. Standardin mukaan aineet-

toman hyödykkeen määritelmä on seuraava: ” Aineeton hyödyke on yksilöitävissä

oleva ei-monetaarinen omaisuuserä, jolla ei ole aineellista olomuotoa.”Aineettomal-

ta hyödykkeeltä edellytetään siis ensinnäkin yksilöitävyyttä. Standardin mukaan

omaisuuserä täyttää aineettoman hyödykkeen määritelmään sisältyvän yksilöitä-

vyyskriteerin, kun se

(a) on erotettavissa; toisin sanoen se pystytään erottamaan tai irrottamaan yrityk-

sestä ja myymään, siirtämään, lisensioimaan, antamaan vuokralle tai vaihta-

maan joko sellaisenaan tai yhdessä siihen liittyvän sopimuksen, omaisuuserän

tai velan kanssa; tai

(b) johtuu sopimukseen perustuvista tai muista laillisista oikeuksista riippumatta sii-

tä, ovatko nämä oikeudet siirrettävissä tai ovatko ne erotettavissa yrityksestä tai

muista oikeuksista ja velvoitteista.

Päästöoikeuksien yksilöitävyyttä voidaan perustella siten, että niistä pidetään kirjaa

kansallisessa rekisterissä olevien tilien avulla. Energiamarkkinavirasto avaa tilin jo-

kaiselle päästökauppaan kuuluvalle yritykselle, jolla on voimassa oleva päästölupa.

Päästöoikeudet kirjataan avatulle tilille vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

Päästöoikeus kirjataan tilille päästöyksiköksi ja jokaisella päästöyksiköllä on oma

tunnistenumeronsa.
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Toiseksi edellytetään, että yrityksellä tulee olla määräysvalta aineettomaan hyödyk-

keeseen, ennen kuin se on kirjattavissa tilinpäätökseen. Päästöoikeuksien tapauk-

sessa päästöoikeudet myönnetään yrityksille kansallisen jakosuunnitelman mukai-

sesti. Määräysvalta päästöoikeuksista kuuluu sille yritykselle, jolle ne on myönnetty.

Kolmanneksi aineettoman hyödykkeen edellytetään tuottavan vastaista taloudellista

hyötyä. Päästökauppajärjestelmässä pyritään kustannustehokkuuteen ja päästöjä

vähennetään siellä, missä se on edullisinta. Voidaan perustella, että päästökauppa-

järjestelmään kuuluminen on yritykselle edullisempaa kuin se, että yritys pyrkisi

päästöjen vähentämiseen omin neuvoin päästökauppajärjestelmän ulkopuolella.

Taloudellista hyötyä voi koitua myös siten, että ylimääräiset päästöoikeudet myy-

dään päästökauppamarkkinoilla.

Aineettomien hyödykkeiden määrittelyn jälkeen selvitetään niiden aktivoinnin ehdot.

Aineeton käyttöomaisuushyödyke on merkittävä taseeseen IAS 38-standardin mu-

kaan siinä ja vain siinä tapauksessa, että:

(a) on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva vastainen

taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi; ja

(b) hyödykkeen hankintameno on määriteltävissä luotettavasti.

Tässä tapauksessa voidaan katsoa, että kuuluminen päästökauppajärjestelmään

tuo yritykselle kustannussäästöjä verrattuna siihen, jos yritys ei kuuluisi päästökau-

pan piiriin, mutta olisi kuitenkin sitoutunut vähentämään päästöjään. Lisäksi pääs-

töoikeuden hinnan voidaan katsoa olevan määriteltävissä luotettavasti, koska pääs-

töoikeuden hankintameno on se hinta, jolla yritys ostaa päästöoikeuden päästö-

kauppamarkkinoilta.

Päästöoikeudet voidaan siis aktivoida taseeseen. Kun aineeton hyödyke kirjataan

taseeseen ensimmäistä kertaa, se arvostetaan aina hankintamenoonsa. Tämän jäl-

keen on valittavana kaksi vaihtoehtoista arvostustapaa: hankintamenomalli tai uu-

delleenarvostusmalli. Hankintamenomallissa aineeton hyödyke merkitään tasee-

seen kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn hankinta-

menoon. Uudelleenarvostusmallissa taas aineeton hyödyke merkitään taseeseen

uudelleenarvostukseen perustuvaan arvoonsa, joka on sen uudelleenarvostamis-

päivän käypä arvo vähennettynä sen jälkeen kertyneillä poistoilla ja arvonalentu-
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mistappioilla.57 Uudelleenarvostusten toteuttamisväli riippuu siitä, kuinka vaihtelu-

herkkä aineeton hyödyke on. Ainakin vuosittainen uudelleenarvostus on tarpeen.58

Uudelleenarvostusmallin käyttäminen vaatii markkinoita, joihin perustuen käypä ar-

vo voidaan määritellä. Päästöoikeudet voi arvostaa käyttäen tätä uudelleenarvos-

tusmallia, koska päästöoikeuden hintahan määräytyy päästöoikeusmarkkinoilla ja

näin ollen käypä arvo voidaan määrittää markkinoiden mukaisesti.

Päästöoikeudet lienee hyvä esittää omana kohtanaan aineettomien hyödykkeiden

ryhmässä, koska näin annetaan tilinpäätöksen käyttäjille merkityksellisempää tietoa

IAS 38:n 119 kappaleen mukaisesti. Muuten päästöoikeudet sisällytettäisiin sa-

maan ryhmään tekijänoikeuksien ja patenttien kanssa.

3.2.3. Päästöoikeuksien saaminen julkisena avustuksena

IFRIC 3 Päästöoikeudet -tulkintakannanoton 7 kappaleen mukaan, kun päästöoi-

keudet saadaan alle käyvän arvon, on maksetun hinnan ja käyvän arvon välinen

erotus käsiteltävä julkisena avustuksena IAS 20:n tarkoittamalla tavalla. Lisäksi jat-

ketaan, että avustus on kirjattava aluksi taseeseen tuloennakoksi, joka tuloutetaan

myöhemmin säännöllisesti sinä aikana, jolle päästöoikeudet on myönnetty, huoli-

matta siitä myydäänkö vai pidetäänkö kyseiset päästöoikeudet.

IAS 20-standardi säätää julkisten avustusten kirjanpidollisesta käsittelystä ja julki-

sesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Julkinen tuki on standardin mu-

kaan julkisen vallan toimenpide, jonka tarkoituksena on tuottaa erityistä taloudellista

hyötyä tietyt kriteerit täyttävälle yhteisölle tai joukolle yhteisöjä. Päästökaupassa jul-

kisen vallan toimenpide, eli päästöoikeuksien jako vastikkeetta, toteutetaan vain

niille yrityksille, jotka kuuluvat päästökauppajärjestelmän piiriin, joten päästöoikeuk-

sien jakoa voidaan pitää julkisen tuen saamisena Suomen valtiolta.

Tarkemmin sanottuna kysymys on julkisen avustuksen saamisesta. Samassa stan-

dardissa määritelläänkin julkinen avustus seuraavasti: ”Julkiset avustukset ovat jul-

kista tukea, joka toteutetaan siirtämällä voimavaroja yhteisölle, joka on saamansa

tuen vastikkeeksi noudattanut tai noudattaa tulevaisuudessa tiettyjä sen liiketoimin-

taa koskevia ehtoja. Näihin avustuksiin ei lueta sellaista julkista tukea, jonka arvo ei

57 Räty-Virkkunen, s. 169.
58 Räty-Virkkunen, s, 170.
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ole kohtuudella määritettävissä eikä sellaisia julkisen vallan kanssa toteutuvia liike-

toimia, jotka eivät ole erotettavissa yhteisön normaaleista liiketoimista.”

Yritykset saavat julkisen avustuksen ilmaisten päästöoikeuksien muodossa. IAS

20:n 7 kappaleessa säädetään, että julkisia avustuksia ei pidä kirjata ennen kuin on

kohtuullisen varmaa, että yhteisö täyttää niihin liittyvät ehdot ja että avustukset tul-

laan saamaan. Julkiset avustukset voitaneen siis kirjata taseeseen kansallisen ja-

kosuunnitelman mukaisesti, kuten päästökauppaviranomainen ne vuosittain kirjaa.

Arvostuksen suhteen noudatetaan käypää arvoa.

IFRIC viittaa tulkintakannanottonsa perusteluissa erityisesti IAS 20:n 23 kappalee-

seen, jonka sisältö on seuraava: ” Julkinen avustus voi toteutua ei-monetaarisen

omaisuuserän kuten maa-alueen tai muiden resurssien siirtona yhteisön käyttöön.

Näissä tapauksissa arvioidaan tavallisesti ei-monetaarisen omaisuuserän käypä ar-

vo ja käsitellään sekä avustusta että omaisuuserää kirjanpidossa tämän käyvän ar-

von määräisenä.”  Päästöoikeuksien saamista alkujaossa voidaan siis pitää ei-

monetaarisena eränä, johon soveltuu IAS 20-standardi.

IAS 20:n 12 kappaleessa säädetään, että julkiset avustukset on tuloutettava syste-

maattisella tavalla niillä tilikausilla, joilla ne tulevat kirjatuiksi niiden menojen kohdal-

le, joita ne on tarkoitettu kattamaan. IFRIC -tulkintakannanoton mukaan päästöoi-

keudet tulee kirjata aluksi tuloennakoksi taseeseen. Tämän jälkeen IAS 20:n vaati-

mus toteutetaan tulouttamalla tuloennakko sen ajanjakson aikana, jolle päästöoi-

keudet on myönnetty. Mikäli julkisena avustuksena saadut päästöoikeudet myy-

dään, on tuloennakon tulouttamista jatkettava alunperäisen suunnitelman mukai-

sesti.

Päästöoikeudet esitetään taseessa merkitsemällä avustus taseen vastattaviin tu-

loennakoksi IAS 20:n 24 kappaleen mukaisesti. Tuloennakko tuloutetaan 26 kappa-

leen mukaan systemaattisella ja järkevällä perusteella hyödykkeen taloudellisena

vaikutusaikana.

IAS 20:n 39 kappaleen mukaan tilinpäätöksessä on esitettävä seuraavat tiedot:

(a) julkisiin avustuksiin sovelletut tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, mukaan lukien

tavat, joilla avustukset esitetään tilinpäätöksessä;

(b) tilinpäätökseen merkittyjen julkisten avustusten luonne ja laajuus sekä muunlai-

set julkiset tukitoimet, joista yhteisö on välittömästi hyötynyt; ja
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(c) tilinpäätökseen merkittyyn julkiseen tukeen liittyvät täyttymättömät ehdot ja muut

ehdolliset seuraamukset.

3.2.4. Päästöoikeuksien arvon alentuminen

IAS 36:n tavoite on: ”Standardin tarkoituksena on määrätä menettelytavoista, joita

yhteisö soveltaa varmistaakseen, ettei sen omaisuuseriä merkitä taseeseen niistä

kerrytettävissä olevaa rahamäärää suurempaan arvoon. Omaisuuserä on merkitty

taseeseen kerrytettävissä olevaa rahamäärää suurempaan arvoon, jos sen kirjanpi-

toarvo ylittää määrän, joka on kerrytettävissä omaisuuserän käytöstä tai myynnistä.

Jos näin on, omaisuuserän arvon katsotaan olevan alentunut ja yhteisön on stan-

dardin mukaan kirjattava arvonalentumistappio. Standardissa määrätään myös, mil-

loin yhteisön pitää peruuttaa arvonalentumistappio, sekä asetetaan tilinpäätöksessä

esitettäviä tietoja koskevat vaatimukset.”

IFRIC 3 Päästöoikeudet -tulkintakannanoton mukaan päästöoikeuksista ei tehdä

poistoja, vaan kirjanpitovelvollisen tulee arvioida, onko olemassa viitteitä päästöoi-

keuksien arvon alentumisesta IAS 36:n mukaisesti. Tulkintakannanotossa ei anneta

lisäohjeistusta arvon alentumisen tulkitsemisesta, vaan kirjanpitovelvollinen löytää

tarvittavan ohjeistuksen IAS 36:sta. IFRIC kuitenkin mainitsee, että tulkintakan-

nanottoon saattaisi olla tarpeellista lisätä muistutus, että päästöoikeuksiin soveltuu

IAS 36:n 12(b)-kohta.

Tässä IFRIC:in tarkoittamassa IAS 36:n 12(b)-kohdassa säädetään siitä, mitä seik-

koja yhteisön on otettava huomioon arvioidessaan, onko mitään viitteitä siitä, että

jonkin omaisuuserän arvo saattaa olla alentunut. Ulkoisena informaatiolähteenä on

nimittäin otettava huomioon, mikäli kauden aikana on tapahtunut tai lähitulevaisuu-

dessa tulee tapahtumaan merkittäviä, vaikutukseltaan yhteisölle haitallisia muutok-

sia siinä teknologia- tai markkinaympäristössä tai siinä taloudellisessa tai oikeudel-

lisessa ympäristössä, jossa yhteisö toimii, taikka markkinoilla, joita omaisuuserä

palvelee. Päästökaupassa ulkoisella informaatiolähteellä tarkoitetaan päästökaup-

pajärjestelmää ja päästöoikeuksilla käytävää kauppaa.

Omaisuuserän arvon alentuminen on siis kirjattava arvonalentumistappioksi seu-

raamalla päästöoikeuden hintaa päästökauppamarkkinoilla. IAS 36:n 60 kappa-

leessa säädetään, että arvonalentumistappio on kirjattava välittömästi tulosvaikut-

teisesti. 110 kappaleen mukaan yhteisön on arvioitava jokaisena raportointikauden
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päättymispäivänä, onko mitään viitteitä siitä, että omaisuuserästä aikaisemmilla

kausilla kirjattua arvonalentumistappiota ei mahdollisesti enää ole tai että se saat-

taa olla pienentynyt.

Yrityksen on raportoitava arvon alentumisesta tilinpäätöksessään IAS 36:n mukai-

sesti. Esimerkiksi 126 kappaleessa säädetään, että yhteisön on esitettävä tilinpää-

töksessään seuraavat tiedot jokaisesta omaisuuserästä:

a) kaudella tulosvaikutteisesti kirjatut arvonalentumistappiot ja tuloslaskelman erä,

johon kyseiset arvonalentumistappiot sisältyvät.

b) kaudella tulosvaikutteisesti kirjatut arvonalentumistappioiden peruutukset ja tu-

loslaskelman erä, johon kyseiset arvonalentumistappioiden peruutukset sisälty-

vät.

3.2.5. Varaus päästöoikeuksista

IAS 37:n 14 kappaleessa säädetään varauksen kirjaamisesta seuraavasti: ”Varaus

on merkittävä taseeseen, kun:

(a) yhteisölle on syntynyt aikaisemman tapahtuman seurauksena olemassa oleva

velvoite (oikeudellinen tai tosiasiallinen);

(b) on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellista hyötyä il-

mentävien voimavarojen siirtymistä pois yhteisöstä; ja

(c) velvoitteen määrä on arvioitavissa luotettavasti.

Mikäli nämä ehdot eivät täyty, varausta ei saa merkitä taseeseen.”

IFRIC 3 Päästöoikeudet -tulkintakannanoton kappaleen 8 mukaan yhtiölle muodos-

tuu varaus velvollisuudesta toimittaa toteutuneita päästöjä vastaava määrä päästö-

oikeuksia päästökauppaviranomaiselle. Velvollisuus syntyy yhtiön laskiessa ulos

päästöjä. Tämä varaus on käsiteltävä IAS 37:n mukaan. Varaus on kirjattava to-

dennäköisimpään arvioon, joka on usein päästöoikeuden kirjaushetken markkina-

hinta kerrottuna tarvittavalla päästöoikeuksien määrällä tilinpäätöksen päättymiseen

saakka.

IFRIC painottaa sitä, että varaus on tehtävä vasta silloin, kun päästöt ovat synty-

neet, eli silloin, kun yritys on päästänyt ilmaan kasvihuonekaasua. Päästökauppa-

jakson alussa ei ole siis mahdollista tehdä varausta päästöoikeuksista. IFRIC nojaa
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perusteluissaan kappaleen BC22 mukaan IAS 37:n 19 kappaleeseen, jonka mu-

kaan varauksena merkitään taseeseen vain ne velvoitteet, jotka johtuvat aikaisem-

mista tapahtumista ja jotka ovat olemassa riippumatta yhteisön tulevista toimista

(ts. sen liiketoiminnan harjoittamisesta tulevaisuudessa).

Tulkintakannanoton mukaan varaus kirjataan tilinpäätöshetken mukaiseen päästö-

oikeuksien markkinahintaan. IFRIC katsoo, että tämä seuraa IAS 37:n 36 kappa-

leesta, jonka mukaan varauksena kirjattavan määrän on vastattava parasta arviota

menoista, joita olemassa olevan velvoitteen täyttäminen edellyttää tilinpäätöspäivä-

nä. 37 kappaleessa jatketaan, että paras arvio menoista on se määrä, jonka yhteisö

järkevästi tarkasteltuna joutuisi maksamaan täyttäessään velvoitteen tilinpäätöspäi-

vänä tai siirtäessään sen tuona ajankohtana kolmannelle osapuolelle.

Päästöoikeuksiin liittyy toinenkin varaus, joka kirjanpitovelvollisen on tehtävä. Mikäli

yrityksen on maksettava päästöoikeuksien ylitysmaksuja, on tästä tehtävä IFRIC:in

mukaan varaus IAS 37:n mukaisesti. IFRIC:in perustelujen kappaleen BC33 mu-

kaan varaus päästöoikeuksien ylitysmaksujen maksamisesta on kuitenkin kirjattava

erilleen varauksesta velvollisuudesta toimittaa toteutuneita päästöjä vastaava mää-

rä päästöoikeuksia.

3.2.6. Havainnollistava esimerkki

Seuraava esimerkki on esitetty IFRIC 3 Päästöoikeudet -kannanotossa. Sen tarkoi-

tuksena on havainnollistaa päästöoikeuksien käsittelyä tulkintakannanoton mukaan,

mutta se ei ole kuitenkaan osa IFRIC 3:sta.59

Esimerkki 6. Kirjanpitokäsittely IAS:n mukaan

Yhtiö A on osallisena päästöoikeusohjelmassa. Ohjelmassa päästöoikeudet ja päästöjen määrä ta-
sataan vuosittain samassa rytmissä kuin yhtiö A:n tilikausi.

Yhtiö A:lle allokoidaan ensimmäisen periodin alussa päästöoikeuksia niin, että yhtiö voi päästää
maksutta 12 000 tonnia hiilidioksidia. Päästöoikeuden markkinahinta on sinä päivänä 10 euroa ton-
nilta. Oikeuden käypä arvo on siten 120 000 EUR.

Saadut päästöoikeudet kirjataan ensin taseeseen varoiksi ja veloiksi käypään arvoon.

Aineettomat oikeudet Julkinen avustus (velka)

  120 000     120 000

59 Esimerkin suomennos Ernst&Young.
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Kuusi kuukautta myöhemmin osavuosikatsauksen raportointipäivänä yhtiö A on päästänyt 5 500
tonnia hiilidioksidia. Päästöoikeuksien markkina-arvo on noussut 12 euroon tonnilta.

Kirjataan arvonnousu taseeseen (12-10) x 12 000 t.

Aineettomat oikeudet Päästöoikeuksien
(tase)             uudelleenarvostus (opo)

    24 000       24 000

Kirjataan tuotoksi periodin päästöoikeuksien kuluja vastaava määrä (5 500 tonnia x 10 EUR).

Julkinen avustus Julkinen avustus
        (velka)         (tulos)

  55 000   55 000

Kirjataan kuluksi käytettyjen päästöoikeuksien määrä (5 500 tonnia x 12 EUR).

Päästöjen kulut Varaus päästöistä
       (tulos)          (tase)

  66 000  66 000

Ensimmäisen periodin yhteenveto:

Kulut (66 000)

Tuotot 55 000

Tuloslaskelma (netto) (11 000)

Oman pääoman uudelleenarvostusrahasto 24 000

Aineettomat oikeudet 144 000 (120 000+24 000)

Varaus 66 000

Julkinen avustus (velka) 65 000

Periodin lopussa yhtiö A on päästänyt hiilidioksidia yhteensä 12 500 tonnia, joista toisella vuosipuo-
liskolla 7 000 tonnia.

Yhtiö A ostaa periodin viimeisenä päivänä lisää päästöoikeuksia 500 tonnia. Päästöoikeuksien
markkinahinta sinä päivänä on 9 EUR tonnilta.

Kirjataan päästöoikeuksien käyvän arvon muutokset 12 000 x (12-9) = 36 000 EUR

       Päästöoikeuksien Aineettomat oikeudet Arvonalentumistappio
uudelleenarvostus (opo) (tase) (tulos)

       24 000      36 000     12 000

Kirjataan tuotoksi jäljellä oleva osuus avustuksesta 120 000 – 55 000 = 65 000 EUR

Julkinen avustus Julkinen avustus
        (velka)        (tulos)

  65 000  65 000
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Kirjataan päästöjen varauksen lisäys 12 500 x 9 EUR – 66 000 (66 000 t kirjattu ensimmäisellä pe-
riodilla).

Päästöjen kulut Varaus päästöistä
       (tulos)          (tase)

  46 500  46 500

Kirjataan ostetut päästöoikeudet 500 t x 9 EUR = 4 500 EUR

Aineettomat oikeudet Rahat
         (tase) (tase)

       4 500     4 500

Tilinpäätöksessä esitetään:

Kulut (112 500)

Tuotot 120 000

Arvonalentumistappio (12 000)

Tuloslaskelma (netto) (4 500)

Aineettomat oikeudet 112 500

Päästöjen vastuut 112 500

Rahat 4 500

Yhtiö A kirjaa vastuiden selvittämisen jälkeen pois taseessa olevan vastuun ja aineettomat oikeudet.

Aineettomat oikeudet Päästöjen vastuut
          (tase)         (tase)

      112 500 112 500
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4. PÄÄSTÖOIKEUDET TULOVEROTUKSESSA

4.1. Tuloverotuksessa sovellettavat säännökset

Päästökauppalain esitöiden (HE 49/2004 vp) luvussa 2.9.3. Päästöoikeudet muun

lainsäädännön näkökulmasta, on todettu tuloverotuksen osalta seuraavasti: ”Pääs-

tökauppaan saattaa liittyä verotuksellisia kysymyksiä tuloverotuksessa ja arvon-

lisäverotuksessa. Tuloverotukseen liittyviä kysymyksiä selvitetään erikseen, kun

päästöoikeuksien kirjanpidollinen käsittely on selkeytynyt. Selvityksen perusteella

arvioidaan, onko lainsäädäntömuutoksiin tarvetta.”Suomessa ei ole ainakaan vielä

säädetty lainsäädäntöä päästöoikeuksien käsittelystä yrityksen tuloverotuksessa,

eikä oikeuskäytäntöäkään ole.

Ensiksi on selvitettävä päästöoikeuksien tuloverotukseen sovellettava verolaki.

Kansallinen jakosuunnitelma on laadittu yrityksen harjoittaman tuotantotoiminnan ja

historiallisesti toteutuneitten päästöjen perusteella. Koska päästöoikeudet liittyvät

yrityksen tuotantotoimintaan ja koska tuotantotoimintaa on pidettävä lähtökohtaises-

ti elinkeinotoimintana, ovat päästöoikeudet osa tuotantotoimintaa harjoittavan yri-

tyksen elinkeinotoimintaa. Näin ollen päästökauppaan ja päästöoikeuksiin sovelle-

taan Lakia elinkeinotulon verottamisesta. Sovellettavaksi tulevat elinkeinoverolain-

säädännön yleiset periaatteet, koska nimenomaisia säännöksiä ei ole säädetty.60

Seuraavaksi on selvitettävä päästöoikeuksien luonne tuloverotuksessa. IFRIC 3

Emission Rights -tulkintakannanotto sisältää tulkinnan siitä, miten päästöoikeuksia

tulee käsitellä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. Tulkintakan-

nanoton mukaan päästöoikeuksien omaisuuserä on kirjanpidossa aineeton hyödy-

ke. Tätä samaa tulkintaa sovellettaneen myös Suomen tuloverotuksessa, kuten

myös kirjanpidossa, joten lähdemme siitä, että päästöoikeudet kuuluvat tulovero-

tuksessa aineettomiin hyödykkeisiin.

EVL ei kuitenkaan sisällä aineettoman hyödykkeen määritelmää. Jotta verokohtelu

selviää, on ratkaistava mihin liikeomaisuuden lajiin päästöoikeudet kuuluvat. Vaih-

toehtona on käytännössä joko yrityksen käyttöomaisuus tai vaihto-omaisuus.

60 Nuotio-Tuominen, s. 46-47.
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EVL 12 §:ssä määritellään käyttöomaisuudeksi elinkeinossa pysyvään käyttöön tar-

koitetut maa-alueet, arvopaperit, rakennukset, koneet, kalustot ja muut esineet, pa-

tentit ja muut erikseen luovutettavissa olevat aineettomat oikeudet sekä sora- ja

hiekanottopaikat, kaivokset, kivilouhokset, turvesuot ja muut sellaiset hyödykkeet.

Käyttöomaisuuden yleiseksi kriteeriksi on näin asetettu, että hyödykettä on tarkoitus

käyttää pysyvästi elinkeinotoiminnassa ja että siis hyödyke käyttöarvoltaan palvelee

elinkeinotoimintaa.61

EVL 10 §:ssä määritellään vaihto-omaisuudeksi elinkeinotoiminnassa sellaisinaan

tai jalostettuina luovutettaviksi tarkoitetut kauppatavarat, raaka-aineet, puolivalmis-

teet ja muut hyödykkeet sekä elinkeinotoiminnassa kulutettaviksi tarkoitetut poltto-

ja voiteluaineet ja muut tarvikkeet. Vaihto-omaisuus voi olla myös aineetonta, esim.

insinööri- ja arkkitehtitoimistojen yhden kokonaisuuden muodostavat suunnitteluteh-

tävät kuuluvat vaihto-omaisuuteen.62

Päästöoikeuksien on tarkoitus kattaa yrityksen hiilidioksidipäästöistä aiheutuneet

päästöt kullakin päästökauppakaudella. Vuonna 2005 alkanut kauppajakso kestää

kolme vuotta ja sitä seuraavat jaksot aina viisi vuotta. Kunkin kauppajakson aikana

päästöoikeuksia on tarkoitus käyttää pysyvästi yrityksen elinkeinotoiminnassa. Yri-

tys voi kuitenkin myydä sellaiset päästöoikeudet, joita se ei tarvitse päästöjensä

kattamiseen. Kun kauppajakso päättyy, kaikki päästöoikeudet palautetaan päästö-

kauppaviranomaiselle mitätöitäviksi. Päästöoikeuksien myymistä, palauttamista ja

mitätöimistä voi seurata päästökaupparekisteristä jokaisen päästöoikeuden kohdal-

la erikseen, joten päästöoikeudet ovat yksilöitävissä.

Päästöoikeuksien voidaan siis katsoa olevan ensisijaisesti yrityksen käyttöomai-

suutta, eli elinkeinossa pysyvään käyttöön tarkoitettuja muita erikseen luovutetta-

vissa olevia aineettomia oikeuksia. On nimittäin lähdettävä siitä, että päästökaup-

paan kuuluvan yrityksen on tarkoitus kattaa alkujaossa saamillaan ja myöhemmin

ostamillaan päästöoikeuksilla toteutuneet päästönsä, eikä sen ole tarkoitus myydä

niitä edelleen voittoa tavoitellen.

Päästöoikeuksia voi kuitenkin ostaa muutkin yritykset ja myös yksityishenkilöt, jotka

eivät varsinaisesti kuulu päästökaupan piiriin. Riittää, että yritys tai yksityishenkilö

61 Andersson-Ikkala, s. 201.
62 Andersson-Ikkala, s. 195.
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avaa oman tilin päästökaupparekisteriin. Energiamarkkinavirasto vastaa kysymyk-

seen, ”Voiko päästökauppaan kuulumaton yritys, organisaatio tai yksityishenkilö

avata rekisteriin oman tilin?” seuraavasti: ”Kyllä, jokainen luonnollinen henkilö tai

oikeushenkilö voi avata rekisteriin oman tilin. Tilinavauksesta veloitetaan ti-

linavausmaksu. Tilin avaaminen suoritetaan täyttämällä tiedot rekisteriin. Tili ava-

taan kun maksu on maksettu, henkilötiedot ovat todennettu, CITL on hyväksynyt ti-

lin avaamisen ja tilinavaaja on vastaanottanut hallintopäätöksen. Hallintopäätöksen

perusteella rekisteriin voidaan avata 99 tiliä. Tiliä voidaan käyttää päästöoikeuksien

hankintaan, myymiseen tai mitätöimiseen.”63

Nuotio mainitsee koulutusmateriaalissaan, että niille yhtiöille, jotka käyvät aktiivises-

ti kauppaa päästöoikeuksilla, päästöoikeudet kuuluisivat yrityksen vaihto-

omaisuuteen.64 Oletan, että Nuotio tarkoittaa sellaisia yrityksiä, jotka kuuluvat kyllä

päästökaupan piiriin, mutta jotka hankkivat osan päästöoikeuksista vain sijoitusmie-

lessä eli ei elinkeinossaan pysyvään käyttöön. Lisäksi oletan, että Nuotio tarkoittaa

sellaisia yrityksiä, jotka eivät kuulu lainkaan päästökaupan piiriin, mutta haluavat

osallistua päästökauppaan ostamalla yritykselleen päästöoikeuksia. Päästöoikeudet

kuuluisivat siis tällaisissa tilanteissa yrityksen vaihto-omaisuuteen ja sen olisi siis

eriteltävä tarkasti sellaiset päästöoikeudet, jotka se hankkii käyttöomaisuudekseen

ja mitkä vaihto-omaisuudekseen.

Jos päästöoikeudet kuuluvat vaihto-omaisuuteen, EVL 13 §:n mukaan hyödyke lu-

ettaisiin vaihto-omaisuuteen siihen saakka, kun verovelvollinen on sen luovuttanut.

Poistojen teko päästöoikeuksien hankintamenosta ei olisi mahdollista, vaan vero-

velvollisella verovuoden päättyessä olevan vaihto-omaisuuden hankintamenon suu-

ruus määritettäisiin, ellei verovelvollinen muuta näyttäisi, olettaen, että samanlaiset

hyödykkeet on luovutettu tai kulutettu siinä järjestyksessä, missä ne on hankittu, ku-

ten EVL 14.2 § velvoittaa. Tässä tapauksessa päästöoikeuksien arvostuksessa olisi

mahdollista käyttää joko todellisia hankintamenoja tai FIFO-periaatetta.65

Seuraavaksi on selvitettävä millaisia poistoja päästöoikeuksien hankintamenosta

voidaan tehdä, kun ne kuuluvat yrityksen käyttöomaisuuteen. EVL 3 luvussa sääde-

63 Energiamarkkinavirasto.
64 Nuotio, s. 16.
65 Ibid.
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tään käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottamisesta. Luvun 37 §:ssä sääde-

tään, että patentin ja muun voimassaoloajaltaan rajoitetun erikseen luovutettavissa

olevan aineettoman oikeuden hankintameno poistetaan yhtä suurin vuotuisin pois-

toin korkeintaan 10 vuodessa. Päästöoikeuksien hankintamenosta voidaan siis teh-

dä tasapoistoja tämän lainkohdan mukaisesti.

4.2. Päästöoikeuksien hankkiminen

4.2.1. Päästöoikeuksien saaminen alkujaossa

Päästökauppalain 15 §:n mukaan Suomen valtio on päättänyt jakaa 1.1.2005 alka-

van päästökauppakauden päästöoikeudet yrityksille maksutta. Jaettujen päästöoi-

keuksien määrä on kansallisen jakosuunnitelman mukainen. Jokaisen päästökaup-

paan kuuluvan yrityksen päästöoikeudet kirjataan päästökaupparekisteriin, joka

mahdollistaa kaupankäynnin päästöoikeuksilla.

Yrityksen voidaan katsoa saavan rahanarvoisen edun kansallisen jakosuunnitelman

mukaisessa jaossa, koska yritykset saavat päästöoikeudet vastikkeetta. EVL 4 §:n

mukaan veronalaisia elinkeinotuloja ovat elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanar-

voisena etuutena saadut tulot. Voitaisiin siis katsoa, että maksutta saadut päästöoi-

keudet ovat tällaisia EVL 4 §:n mukaisia rahanarvoisena etuutena saatuja ve-

ronalaisia elinkeinotuloja. Tällöin päästöoikeuksia voitaisiin verrata julkisyhteisöltä

saatuun avustukseen.66

Julkisyhteisöistä lähinnä valtio myöntää eräissä tapauksissa yrityksille avustuksia,

joilla on tarkoitus tukea yrityksen elinkeinotoimintaa. Tällaiset avustukset voidaan

yleensä katsoa olevan julkisyhteisöltä avustuksen saavan yrityksen veronalaista

elinkeinotuloa. Poikkeuksena on kuitenkin EVL 8.1 §:n 2 kohta, jossa säädetään,

että mikäli verovelvollinen on saanut käyttöomaisuuden hankkimiseen avustusta

julkiselta yhdyskunnalta, vähennyskelpoiseen hankintamenoon ei lueta avustusta

vastaavaa osaa siitä.67

EVL 4 §:n soveltamisesta seuraisi, että saaduista päästöoikeuksista kertyisi yrityk-

selle heti veronalainen tulo. Päästökauppalain tarkoituksena ei kuitenkaan liene ve-

rotettavan tulon kerryttäminen yrityksille. Tämän vuoksi päästöoikeuksien alkuja-

66 Laitinen-Nuotio-Tuominen, s. 1.
67 Andersson-Ikkala, ss. 62-63.
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koon tulisi voida soveltaa EVL 8.1 §:n 2 kohtaa, jonka nojalla käyttöomai-

suushyödykkeen vähennyskelpoiseen hankintamenoon ei lueta avustusta vastaa-

vaa osaa hankintamenosta.68

Päästökauppalain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on edistää kasvihuonekaasu-

päästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Päästökauppa-

direktiivin johdannon 5 kohdassa taas mainitaan, että direktiivillä pyritään täyttä-

mään EU:n tavoitteet kasvihuonekaasujen vähentämisessä järjestämällä tehokkaat

päästöoikeusmarkkinat siten, että siitä koituu mahdollisimman vähän haittaa talou-

den kehitykselle ja työllisyydelle. EVL 8.1 §:n 2 kohdan soveltaminen onkin mieles-

täni kohtuullista ajatellen päästökaupan tavoitetta ja ottaen huomioon ylimääräiset

kustannukset, joita yrityksille väistämättä aiheutuu päästökaupan velvoitteiden

vuoksi.

Elinkeinoverolainsäädännön kommentaarissa todetaan, että jos valtiolta saaduista

avustuksista verotettaisiin sinä verovuonna, jona ne on saatu, avustuksella tavoitel-

tu tarkoitus saattaisi jäädä saavuttamatta ainakin korkean verokannan vallitessa.

Lisäksi todetaan, että tämän välttämiseksi on EVL:a laadittaessa lähdetty siitä, että

julkisyhteisöltä käyttöomaisuuden hankkimiseen saatujen avustusten tulouttaminen

tapahtuu epäsuorasti vähentämällä avustusta vastaava summa todellisesta hankin-

tamenosta.69

Päästökaupassa valtio siis jakaa kaikki päästöoikeudet maksutta, eikä yrityksen

tarvitse maksaa saamistaan päästöoikeuksista mitään. EVL 8.1 § 2 kohdan sovel-

tamisesta seuraa, että päästöoikeuksien saaminen valtiolta julkisena avustuksena

ei kerrytä jakohetkellä yrityksen verotettavaa elinkeinotuloa, eikä saaduille päästö-

oikeuksille jää jäljelle verotuksessa vähennyskelpoista hankintamenoa. Koska

päästöoikeuksilla ei ole lainkaan tuloverotuksessa vähennyskelpoista hankintame-

noa, ei poistojen teko ole mahdollista.

68 Laitinen-Nuotio-Tuominen, s. 1.
69 Andersson-Ikkala, s. 131.
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Päästöoikeuksien
hankkiminen Sovellettava säännös Tuloveroseuraamukset

Vastikkeeton hankinta EVL 8.1 § 2 k

Alkujaossa saatu päästöoikeus ei kerrytä yrityk-

sen elinkeinotuloa. Poistojen teko ei ole mahdol-

lista.

Kuvio 1. Päästöoikeuden saaminen alkujaossa.

4.2.2. Päästöoikeuksien vastikkeellinen hankinta

Päästöoikeuksien hinta määräytyy päästökauppamarkkinoilla. Yritys voi hankkia

toiselta yritykseltä tai markkinoilta päästöoikeuksia tarvitsemansa määrän. Päästö-

oikeuksista markkinoilla maksettu kauppakauppahinta tai muu suoritettu vastike

muodostaa päästöoikeuksien hankintamenon, joka on vähennyskelpoinen verotuk-

sessa.70

Vastikkeellinen hankinta mahdollistaa myös poistojen tekemisen. Aineettomien oi-

keuksien poistoista säädetään EVL 37 §:ssä seuraavasti: ”Patentin ja muun voi-

massaoloajaltaan rajoitetun erikseen luovutettavissa olevan aineettoman oikeuden,

jonka voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, hankintameno poistetaan yhtä suurin vuo-

tuisin poistoin 10 vuodessa tai verovelvollisen todennäköiseksi osoittamana sitä ly-

hyempänä oikeuden taloudellisena käyttöaikana.”

Päästöoikeudet voi siis poistaa verotuksessa joko tasapoistoin 10 vuodessa tai sitä

lyhyempänä oikeuden taloudellisena käyttöaikana, jolla tarkoitetaan oikeuden laki-

sääteistä voimassaoloa. Elinkeinoverolainsäädännön kommentaarissa todetaan

seuraavasti: ”Sellaisen erikseen luovutettavissa olevan oikeuden, jonka lakisäätei-

nen tai sopimusperäinen käyttöaika on 10 vuotta lyhyempi, hankintameno poiste-

taan tietenkin aina käyttöaikanaan, mikäli verovelvollinen vain vetoaa lakiin tai so-

pimukseen.”71

Vuoden 2005 alussa jaettavat päästöoikeudet ovat voimassa 31.12.2007 saakka,

jolloin päästökauppajakso päättyy. Päästökauppadirektiivissä ja Päästökauppa-

laissa on kuitenkin säädetty, että 1.1.2005 alkaneelle kaudelle myönnetyt päästöoi-

70 Laitinen-Nuotio-Tuominen, s. 2.
71 Andersson-Ikkala, s. 360.
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keudet on palautettava päästökauppaviranomaiselle mitätöitäväksi vasta 30.4.2008

mennessä. Ajanjaksona 1.1.2008-30.4.2008 yritykset voivat käydä vielä kauppaa

hankkimillaan päästöoikeuksilla, joten niiden voidaan katsoa olevan voimassa

30.4.2008 saakka.

Vuonna 2005 alkaneella päästökauppakaudella ostetut päästöoikeudet ovat siis

voimassa enintään 30.4.2008 saakka ja yrityksen on tehtävä viimeiset tasapoistot

kauppakaudella 2005-2007 hankkimistaan päästöoikeuksista verovuonna 2008. Mi-

kään ei kuitenkaan estä yritystä tekemästä poistoja EVL 37 §:n tarkoittamana 10

vuoden aikana. Mikäli yritys tekee poistot EVL 37 §:n verovelvollisen todennäköi-

seksi osoittamana oikeuden taloudellisena käyttöaikana, on yrityksen liitettävä ve-

roilmoitukseensa viittaus Päästökauppadirektiiviin ja Päästökauppalakiin.72

Poistojen tekemisessä on kuitenkin huomioitava EVL 54.2 §, jonka mukaan vero-

velvollinen ei saa vähentää poistoina suurempaa määrää kuin mitä hän on vero-

vuonna ja aikaisemmin kirjanpidossa vähentänyt. Kirjanpidossa suunnitelman mu-

kaisten poistojen poistoaika on pääsääntöisesti sama kuin verotuksessakin. Jos

päästöoikeuksia kulutetaan kuitenkin suunniteltua nopeammin, on poistosuunnitel-

maa muutettava. Tässä tapauksessa ei tule ongelmia poistojen tekemisessä vero-

tuksessa, koska poistot tehdään kirjanpidossa vaan aikaisemmin kuin tuloverotuk-

sessa ja ero kirjataan kirjanpitoon poistoeron avulla. Kuitenkin tilanteessa, jossa

päästöoikeuksista ei aiheudukaan kulua suunniteltua määrää, on kirjanpidon poisto-

ja pienennettävä, jolloin tuloverotuksen poistot eivät saa ylittää kirjanpidossa tehtyjä

poistoja.

Päästöoikeuksien hank-
kiminen Sovellettava säännös Tuloveroseuraamukset

Vastikkeellinen hankinta
EVL 37 §, Päästökaup-

padirektiivi 13.1 artikla

Kauppahinta muodostaa päästöoikeuden han-

kintamenon, josta on mahdollista tehdä poistoja

päästöoikeuksien voimassaoloaikana.

Kuvio 2. Päästöoikeuden hankkiminen markkinoilta.

72 Nuotio-Tuominen, s. 48.
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4.3. Päästöoikeuksien luovuttaminen

4.3.1. Alkujaossa saatujen päästöoikeuksien palauttaminen tai myyminen

EVL 8.1 §:n 2 kohdan soveltaminen merkitsee, että alkujaossa saaduilla päästöoi-

keuksilla ei ole lainkaan verotuksessa vähennyskelpoista hankintamenoa. Tästä

seuraa se, että palautettaessa tällaisia päästöoikeuksia viranomaiselle, palauttami-

nen ei vaikuta mitenkään yrityksen verotettavaan tuloon. Tästä seuraa myös se, et-

tä yrityksen luovuttaessa tällaiset päästöoikeudet vastikkeellisella saannolla, pääs-

töoikeuksista saatu kauppahinta kerryttää kokonaisuudessaan yrityksen veronalais-

ta tuloa.

Yritykset voivat joutua kolmenlaiseen tilanteeseen alkujaossa saatujen päästöoike-

uksien kanssa. Ensiksi, yritykselle, joka saastuttaa saman verran kuin sillä on pääs-

töoikeuksia, ei koidu lainkaan veroseuraamuksia, koska yritys palauttaa kaikki

saamansa päästöoikeudet päästökauppaviranomaiselle. Toiseksi, yritys, joka saas-

tuttaa enemmän kuin sillä on päästöoikeuksia, joutuu joko vähentämään päästöjään

tai ostamaan niitä päästökauppamarkkinoilta, mutta joka tapauksessa sille koituu

kustannuksia. Kolmanneksi, yritykselle, joka saastuttaa vähemmän, kuin sille on

myönnetty päästöoikeuksia, koituu veroseuraamuksia päästöoikeuksien myynnis-

tä.73

Oletetaan, että yritykselle nimeltä Minipäästö Oy on myönnetty kansallisen jakopää-

töksen mukaisesti 500 päästöoikeutta yhdelle vuodelle. Yrityksen vuotuiset päästöt

ovat kuitenkin vain 250 tonnia hiilidioksidia. Minipäästö Oy voi siis myydä 250 pääs-

töoikeutta markkinoille. Toisaalta taas yritys voisi saastuttaa huoletta enemmän.

Minipäästö Oy ympäristömyönteisenä yrityksenä päättää kuitenkin myydä päästöoi-

keudet. Oletetaan, että yhden päästöoikeuden hinta on 10 €/tonni, joten yritykselle

kertyy 2500 € verotettavaa tuloa. Tästä yritys maksaa veroa 26 %.

Alkujaon päästöoikeudet on myönnetty historiallisten päästöjen perusteella. Tilan-

teessa, jossa yritys on pienentänyt päästöjään aikaisempaan verrattuna ja nyt se

myy ylimääräiset päästöoikeutensa markkinoille, myyntihinta on sille kokonaisuu-

dessaan verotettavaa tuloa. Nuotion mukaan koko vastikkeen tulouttaminen saattaa

73 Yritys voi myös säästää ylimääräiset päästöoikeudet seuraaville vuosille ja kauppajakson lopussa
palauttaa ne päästökauppaviranomaiselle mitätöitäväksi.
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vaikuttaa päästöoikeuksien keskittämiseen halvan verotuksen maihin.74 Tämä seu-

raus ei ole mielestäni lainkaan toivottavaa. Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi se,

että alkujaossa saadun päästöoikeuden myynti säädettäisiin verovapaaksi. Vastik-

keen verovapaus toimisi myös kannustimena sille, että yritys pitäisi päästönsä al-

haalla, eikä saastuttaisi kaikkien alkujaossa saamiensa päästöoikeuksien edestä.

Päästöoikeuksien
luovuttaminen Sovellettava säännös Tuloveroseuraamukset

Alkujaossa saatu pääs-

töoikeus

PäästökauppaL 49.1 §,

EVL 8.1 § 2k, EVL 4 §

Päästöoikeuden palauttaminen ei vaikuta mi-

tenkään yrityksen verotettavaan tuloon. Myytä-

essä päästöoikeus, koko kauppahinta kerryttää

yrityksen veronalaista tuloa.

Kuvio 3. Alkujaossa saadun päästöoikeuden luovuttaminen.

4.3.2. Vastiketta vastaan hankittujen päästöoikeuksien palauttaminen tai
myyminen

Yrityksen on palautettava vuosittain 30.4. mennessä Energiamarkkinavirastolle ku-

luneen vuoden toteutuneita päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. Lisäksi yri-

tyksen on palautettava kaikki päästöoikeudet mitätöitäviksi viimeistään päästö-

kauppakauden viimeisen vuoden jälkeen 30.4. mennessä. Vaikka kaikkien kaudelle

2005–2007 myönnettyjen päästöoikeuksien taloudellinen käyttöaika päättyykin vas-

ta 30.4.2008, yrityksen on palautettava osa päästöoikeuksista jo aikaisempina vuo-

sina riippuen sen toteutuneista päästöistä.

Tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, että yritys on hankkinut päästöoikeuksia vas-

tiketta vastaan 20.4.2006. Yritys kuitenkin palauttaa 30.4.2006 juuri hankkineensa

päästöoikeudet Energiamarkkinavirastolle kattaakseen vuoden 2005 toteutuneet

päästönsä. Tässä tilanteessa yrityksen tulisi voida vähentää tuloverotuksessaan

palautettujen päästöoikeuksien hankintameno palautusajankohdan mukaisena ve-

rovuotena. Selvitykseksi EVL 37 §:lle tulisi riittää toteaminen, että kyseiset päästö-

oikeudet on palautettu päästökauppaviranomaiselle.75

Tilanne voi olla myös sellainen, jossa yritys on hankkinut päästöoikeudet esimerkik-

si vuonna 2005 ja sitten yritys palauttaa nämä päästöoikeudet 30.4.2007. Olete-

74 Nuotio, s. 12.
75 Laitinen-Nuotio-Tuominen, s. 2.
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taan, että yrityksen tilikausi on verovuosi, joten tällöin poistoja on tehty jo kahtena

verovuotena. Tällöin yritys vähentää vuoden 2007 verotuksessaan päästöoikeuksi-

en vielä poistamatta olevan hankintamenon osan kokonaan ja liittää veroilmoituk-

seen selvityksen, että päästöoikeudet on palautettu.

Tuloverotuksessa päästöoikeuksien voidaan katsoa olevan voimassa 30.4 saakka,

jolloin yrityksen on palautettava edellisen vuoden aikana saastuttamansa määrä

päästöoikeuksia Energiamarkkinavirastolle.76 Päästöoikeuksista tuloverotuksessa

tehtävät poistot poikkeavat hieman kirjanpidossa tehdyistä poistoista. Tuloverotuk-

sessa poistot tehdään nimittäin verovuosittain, mutta kirjanpidossa poistot tehdään

kuukausikohtaisesti. Tällöin päästöoikeudet, jotka on poistettava viimeistään

30.4.2008 tulevat tuloverotuksessa poistettavaksi verovuoden 2008 lopussa, kun

taas kirjanpidossa poistot on tehtävä jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pois-

tojen tekemiselle tuloverotuksessa ei ole kuitenkaan mitään estettä, koska samat

poistot on tehty jo aiemmin kirjanpidossa.

Päästöoikeuksien hinta määräytyy markkinoilla, ja yrityksen on mahdollista tehdä

joko voittoa tai tappiota päästöoikeuksia myymällä. Kun yritys myy vastiketta vas-

taan hankittuja päästöoikeuksia, luovutushinta on veronalaista elinkeinotuloa pääs-

töoikeuden luovuttajalle. Myytyjen päästöoikeuksien vielä poistamatta oleva hankin-

tamenon osa poistetaan sinä verovuonna, jona päästöoikeudet on myyty.

Päästökauppalain 42 §:n mukaisesti päästökauppaviranomainen toimii kansallisen

rekisterin rekisterinpitäjänä sen varmistamiseksi, että päästöoikeuksien vuosittai-

sesta kirjaamisesta, hallussapidosta, siirtämisestä ja mitätöinnistä pidetään tarkkaa

tilinpitoa. Päästöoikeudet on yksilöity, ja jokaisella päästöoikeudella on oma tunnis-

tenumero. Kun päästöoikeuksia jaetaan, ostetaan, palautetaan tai myydään, rekis-

teri päivittyy tunnistenumerojen perusteella. Rekisterin avulla voidaan siis selvittää,

mitä päästöoikeuksia todellisuudessa on luovutettu, mikä on erittäin tärkeää vero-

tuksen oikeellisuuden vuoksi.77

76 Ks. luku 4.2.2. Päästöoikeuksien vastikkeellinen hankinta.
77 Suomen päästökaupparekisterin tietoihin voi tutustua internetissä osoitteessa
www.paastokaupparekisteri.fi.

http://www.paastokaupparekisteri.fi.
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Päästöoikeuksien luovut-
taminen Sovellettava säännös Tuloveroseuraamukset

Vastiketta vastaan hankittu

päästöoikeus

PäästökauppaL 49.1 §,

EVL 37 §

Palautettujen päästöoikeuksien hankintameno

vähennetään sinä verovuotena, jolloin päästöoi-

keudet on palautettu. Myytyjen päästöoikeuksien

vielä poistamatta oleva hankintahinta poistetaan

sinä verovuonna, jona päästöoikeudet on myyty.

Kuvio 4. Vastiketta vastaan hankitun päästöoikeuden luovuttaminen.

4.4. Päästöoikeuksien ylitysmaksut

4.4.1. Ylitysmaksujen vähennyskelpoisuus elinkeinotulosta

Päästökauppadirektiivin 16 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraamuksista näin:

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos jokin toiminnanharjoittaja ei kunkin vuo-

den 30 päivään huhtikuuta mennessä palauta toiminnanharjoittajan edeltävän vuo-

den päästöjä vastaavaa määrää päästöoikeuksia, tämä on velvollinen maksamaan

liikapäästöistä sakkoa. Tämä liikapäästösakko on 100 euroa kutakin sellaista laitok-

sen toiminnasta aiheutunutta hiilidioksidiekvivalenttitonnia kohti, jonka osalta toi-

minnanharjoittaja ei ole palauttanut päästöoikeuksia. Liikapäästösakon maksami-

nen ei vapauta toiminnanharjoittajaa velvoitteesta palauttaa kyseisiä liikapäästöjä

vastaavaa päästöoikeuksien määrää palauttaessaan päästöoikeuksia seuraavan

kalenterivuoden osalta.”Lisäksi 4 kohdassa säädetään, että 1.1.2005 alkavana

kolmivuotiskautena sovelletaan liikapäästöihin pienempää sakkoa, joka on 40 euroa

hiilidioksidiekvivalenttitonnia kohti.

Direktiivissä puhutaan liikapäästösakosta, joka antaa käsityksen, että sakko olisi

sanktio. EVL 16 §:n 5 kohdan mukaanhan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä

johtuneita menoja eivät ole sakot eivätkä pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut

tai muut vastaavat rangaistusluonteiset maksuseuraamukset. Päästökauppalain 62

§:ssä direktiivin liikapäästösakko-termi on kuitenkin muutettu toiseen muotoon, ni-

mittäin päästöoikeuden ylitysmaksuun.

Päästökauppalain 63 §:ssä säädetään ylitysmaksun täytäntöönpanosta seuraavas-

ti: ”Ylitysmaksu pannaan täytäntöön ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä

verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään. Yli-
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tysmaksun täytäntöönpanosta huolehtii oikeusrekisterikeskus.” Päästöoikeuden yli-

tysmaksua ei voida pitää rikosoikeudellisena seuraamuksena, koska sen täytän-

töönpanoon ei tarvita oikeuden tuomiota tai päätöstä. Ehkä juuri tämän vuoksi on

luontevampaa puhua ”maksusta” kuin ”sakosta”.

Päästökaupparikkomuksesta voidaan tuomita sakkoon päästökauppalain 67 §:n

mukaisesti. Tämä on ainakin EVL 16 § 5 kohdan mukainen vähennyskelvoton sak-

ko. Sen sijaan päästöoikeuksien ylitysmaksujen vähennyskelpoisuus tai vähennys-

kelvottomuus on tulkinnanvarainen asia. Vaikka päästöoikeuden ylitysmaksut eivät

olekaan sanktioita, ei tämä kuitenkaan tarkoita automaattisesti sitä, että ylitysmak-

sut olisivat vähennyskelpoisia yrityksen elinkeinotulosta. Vähennyskelpoisuuden

tulkinnassa on otettava huomioon ylitysmaksun luonne.

Sitä, että päästöoikeudet eivät ole EVL 16 §:n 5 kohdan tarkoittama sakko, on pe-

rusteltu näin:

1. Päästökaupan ja -oikeuksien tarkoituksena on edistää kasvihuonekaasu-

päästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti, joten ky-

seessä ei ole rikosoikeuden alaan kuuluva lainsäädäntö,

2. päästökauppalain nojalla ylitysmaksu on pantavissa täytäntöön ilman tuo-

miota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosot-

totoimin annetussa laissa säädetään,

3. päästökauppalain esitöissä on todettu, että ylitysmaksun määräämiseen so-

velletaan hallintolakia, sekä

4. päästökauppalaissa päästöoikeuksien liikapäästösakko on muutettu päästö-

oikeuksien ylitysmaksuksi.78

Edellä mainittujen perustelujen mukaan päästöoikeuksien ylitysmaksut olisivat vä-

hennyskelpoisia yrityksen elinkeinotulosta. Omasta mielestäni päästöoikeuden yli-

tysmaksuja ei kuitenkaan tulisi hyväksyä vähennyskelpoisiksi vaan ne tulisi käsitellä

EVL 16 § 5 kohdan tarkoittamina muina vastaavina rangaistusluonteisina maksu-

seuraamuksina.

78 Laitinen-Nuotio-Tuominen, s.3.
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Ensinnäkin, vaikka päästöoikeuksien ylitysmaksut eivät olekaan rikosoikeudellisia

maksuseuraamuksia, ei tämä tarkoita, etteivätkö ne täyttäisi EVL 16 § 5 kohdan

vaatimuksia. Esimerkiksi lainkohdassa mainitut ylikuormamaksut ovat luonteeltaan

samankaltaisia kuin päästöoikeuksien ylitysmaksut. Nämä hallinnolliset ylikuorma-

maksut eivät ole nimittäin rikosperusteisia saatavia. Toiseksi, ne pannaan myös

täytäntöön verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain mukaisesti,

sekä kolmanneksi, ylikuormamaksun määräämiseen sovelletaan myös hallintolakia.

Päästökauppadirektiivin liikapäästösakko-termin muuttamista Päästökauppalain

päästöoikeuden ylitysmaksuun ei perustella HE:ssä mitenkään. En kuitenkaan us-

ko, että termi olisi muutettu sen vuoksi, että tällöin päästöoikeuden ylitysmaksut oli-

sivat vähennyskelpoisia yrityksen elinkeinotulosta. Kuten jo aikaisemmin totesin, on

olemassa muitakin ”maksuja”, jotka eivät ole rikosoikeudellisia, mutta ne on kuiten-

kin säädetty vähennyskelvottomiksi yrityksen elinkeinotulosta, koska kyseisiä mak-

suja voidaan pitää rangaistusluonteisina maksuseuraamuksina.

Ennen vuotta 1993, jolloin EVL 16 § 5 kohta tuli lainvoimaiseksi, korkein hallinto-

oikeus oli muun muassa luonut oikeuskäytännön, jonka mukaan ammattiautoilijalle

määrätty ylikuormamaksu oli vähennyskelpoinen. Tähän haluttiin kuitenkin muutos,

koska lakivaliokunnan mielestä ylikuormamaksu on rangaistusluontoinen maksu,

jonka tarkoituksena on olla varoituksena lainvastaisesta toiminnasta.79 Mielestäni

myös päästöoikeuden ylitysmaksua voidaan pitää rangaistusluontoisena maksuna,

jonka tarkoituksena on varmistaa, että toiminnanharjoittajat palauttavat riittävän

määrän päästöoikeuksia päästökauppaviranomaiselle.80

Elinkeinoverolain esitöiden HE 203/1992 luvussa 1.3.11. todetaan rangaistusluon-

teisten maksuseuraamusten verovähennyskelpoisuudesta seuraavasti: ”Lainvastai-

sen teon johdosta määrättyjen taloudellisten seuraamusten hyväksymistä vähen-

nysperusteeksi tuloverotuksessa ei voida pitää asianmukaisena. Vähennyskelpoi-

suus vähentää seuraamuksen ennaltaehkäisevää vaikutusta.” Päästökaupassa yri-

tys toimii lainvastaisesti, jos se ei palauta kuluneen vuoden päästöjään vastaavaa

79 HE 203/1992, luku 1.3.11.
80 Päästöoikeuden ylitysmaksuista mainitaan lain esitöiden yksityiskohtaisissa perusteluissa näin
(HE 49/2004): ”Ylitysmaksun tavoitteena on yhdessä 49 §:ssä tarkoitetun palautusvelvoitteen kans-
sa varmistaa, että toiminnanharjoittajat palauttavat päästöoikeuksia päästöjään vastaavan määrän ja
päästökauppasektorin kokonaispäästömäärä ei ylitä kansallisessa jakosuunnitelmassa asetettua
määrää.”
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määrää päästöoikeuksia päästökauppaviranomaiselle huhtikuun loppuun mennes-

sä, ja tästä seuraa se, että päästökauppaviranomainen määrää päästöoikeuden yli-

tysmaksun. Jos päästöoikeuden ylitysmaksut ovat vähennyskelpoisia elinkeinotu-

losta, mielestäni seuraamuksen ennaltaehkäisevä vaikutus heikkenee.

Samaisen HE:n yksityiskohtaisissa perusteluissa EVL 16 §:stä todetaan vielä seu-

raavasti: ”Säännöksessä oleva esimerkkiluettelo vähennyskelvottomista maksuseu-

raamuksista ei ole tyhjentävä. Säännöksen tarkoituksena on kaikkien lainvastaises-

ta teosta määrättyjen tai vastaisuudessa määrättävien rangaistusluonteisten erien

vähennysoikeuden epääminen. Rikoslain nojalla tuomittavien sakkojen lisäksi

säännös koskee myös esimerkiksi rikesakkolain (66/83) nojalla määrättävää rike-

sakkoa. Samoin myöhemmin mahdollisesti säädettävä yhteisösakko olisi verotuk-

sessa vähennyskelvoton. Vähennyskelvoton olisi myös esimerkiksi kilpailunrajoi-

tuksista annetussa laissa (480/92) säädetty kilpailunrajoitusmaksu.”Olennaista on

siis se, että EVL 16 § 5 kohdan luetteloa ei ole laadittu tyhjentävästi. Päästöoikeu-

den ylitysmaksua voidaan hyvin pitää lainkohdan tarkoittamana lainvastaisesta te-

osta määrättynä rangaistusluonteisena vähennyskelvottomana eränä.

4.4.2. KHO:n kanta kartelliasiassa

Nuotion mukaan ylitysmaksun luonnetta ei tule pitää rikosoikeudellisena eikä täten

vähennyskelvottomana, kun otetaan huomioon KHO:n antama ratkaisu kartelliasi-

assa (KHO 2000:45), jossa määrätyn sakon vähennyskelpoisuus ei määräytynyt

erän nimen, vaan luonteen mukaan.81 Päästöoikeuden ylitysmaksujen vähennys-

kelpoisuutta on perusteltu viittaamalla kyseiseen KHO:n ratkaisuun, minkä vuoksi

ratkaisun tarkempi tutkiminen on paikallaan.

Tapaus sai alkunsa, kun veroasiamies valitti verotuksen oikaisulautakunnalle, että

Euroopan yhteisöjen komission yhdistykselle määräämä 20 000 000 ecun suurui-

nen kartellisakko olisi katsottava vähennyskelvottomaksi. Oikaisulautakunta hyväk-

syi oikaisuvaatimuksen, mutta yhdistys valitti tästä päätöksestä. Yhdistyksen mu-

kaan sakkoa tulisi pitää menettämisseuraamuksena, joka on verotuksessa vähen-

nyskelpoinen meno. Uudenmaan lääninoikeus kuitenkin hylkäsi yhdistyksen teke-

män valituksen viitaten muun muassa HE:n 203/1992, jossa nimenomaan maini-

81 Nuotio, s. 15.
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taan, että kilpailunrajoitusmaksu ei ole vähennyskelpoinen elinkeinotulosta. Yhdis-

tys pyysi edelleen lupaa valittaa lääninoikeuden päätöksestä ja loppujen lopuksi

KHO myönsi valitusluvan ja tutki asian. Seuraavassa kyseisen ratkaisun pääkohdat.

KHO 2000:45. ”Euroopan yhteisöjen komissio oli määrännyt yhdistykselle 20 000 000
ecun suuruisen sakon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 85 artiklan (nykyi-
sin 81 artikla) vastaisesta menettelystä kartelliasiassa. Katsottiin, että sakon keskei-
senä tarkoituksena on yhteisön kilpailupolitiikan toteuttamisen varmistaminen. Sakol-
la pyritään kilpailusääntöjen rikkomisella saadun taloudellisen hyödyn poistamiseen
konfiskaation luonteisella maksulla. Kun lisäksi otettiin huomioon, että Euroopan yh-
teisön perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan ensimmäisen täytäntöönpanoasetuk-
sen, N:o 17, 15 artiklan 4 kohdan mukaan sakko ei ole luonteeltaan rikosoikeudelli-
nen seuraamus, komission harkintavalta sakon määräämisessä, elinkeinotulon verot-
tamisesta annetun lain 16 §:n 5 kohdan sanamuoto sekä se, että säännös merkitsee
poikkeusta elinkeinomenojen yleisestä vähennyskelpoisuudesta, sakkoa ei ollut pi-
dettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 5 kohdassa tarkoitettuna
rangaistusluonteisena maksuseuraamuksena vaan hallinnollisena maksuseuraamuk-
sena, joka oli elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 7 §:n mukaan vähennyskel-
poinen yhdistyksen elinkeinotulosta.”

KHO painotti tässä ratkaisussaan sitä, että EVL 16 § 5 kohdassa ei mainita suoraan

kilpailunrajoitusmaksua vähennyskelvottomaksi. KHO ei anna painoarvoa sille, että

kilpailunrajoitusmaksu on sen sijaan mainittu HE:ssä. Tämä on mielestäni perin

kummallista, koska lain esitöistähän juuri selviää lainlaatijan tarkoitus. Lain esityöt

on yksi hyvin tärkeä oikeuslähde, vaikka sen käyttö onkin heikosti velvoittava vah-

vasti velvoittavan lakitekstin rinnalla.

Tätä ratkaisua tehtäessä enemmistöön kuului neljä hallintoneuvosta ja vähemmis-

töön yksi hallintoneuvos sekä asian esittelijäneuvos. Seuraavassa hallintoneuvos

Talikan äänestyslausunto, joka jäi vähemmistön kannaksi asiassa.

”Myönnän valitusluvan ja tutkin asian. Kysymyksessä oleva sakko on Euroopan yh-
teisön komission yhdistykselle määräämä haitallinen taloudellinen seuraamus sen
johdosta, että yhdistys on menetellyt liiketoiminnassaan Rooman sopimuksen vastai-
sesti. Sakon määräämistä voidaan pitää moitteena yhdistyksen menettelystä, ja sillä
epäilemättä pyritään estämään vastaavanlaisen menettelyn toistuminen. Sakolla on
tietenkin myös tarkoitettu, sen suuruuteenkin vaikuttaneet perusteet huomioon otta-
en, tuomita yhdistys menettämään tuolla liiketoiminnallaan saamansa taloudellinen
hyöty. Katson, että sakon määräämisessä näin ollen on, vaikka en pidä sitä luonteel-
taan rikosoikeudellisena seuraamuksena, rangaistuksenluonteisia piirteitä. Mielestäni
on kysymyksenalaista, voisiko sakkoa ylipäätänsä katsoa maksetun elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain 7 §:n yleissäännöksen mukaisessa tulonhankkimistarkoi-
tuksessa siinä tapauksessa, että yhdistys olisi tulostavoitteensa hyväksi tietoisesti ot-
tanut riskin joutua peruskirjan vastaisesta liiketoiminnasta komission sakottamaksi.
Kysymyksessä oleva sakko rinnastuu joka tapauksessa korkeimman hallinto-
oikeuden päätöslauselmassa selostettuihin, Hallituksen esityksen 203/1992 vp pe-
rusteluissa mainittuihin maksuihin, muun muassa ylikuormamaksuun (51/1982) ja kil-
pailunrajoitusmaksuun (480/1992), joita ei elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
16 §:n 5 kohtaa sovellettaessa, ensiksi mainittua säännöksessäkin nimenomaisesti
todettuna, voida pitää tulonhankkimismenoina. Näistä syistä ja muutoin ottaen huo-
mioon asiassa esitetyt vaatimukset, saatu selvitys sekä lääninoikeuden päätöksestä
ilmenevät lainkohdat ja muut perustelut, katson, ettei ole syytä muuttaa lääninoikeu-
den päätöksen lopputulosta, jonka siis jätän pysyväksi.”
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Tämä Talikan äänestyslausunto on mielestäni parempi ratkaisu tässä tapauksessa.

Talikan mielestä kartellisakossa ei ole kyseessä rikosoikeudellinen seuraamus,

mutta siinä on kuitenkin olemassa rangaistuksenluonteisia piirteitä. Lisäksi Talikka

totea, että kartellisakko rinnastuu muun muassa ylikuormamaksuun ja maksua voi-

daan täten pitää vähennyskelvottomana. Aivan samoin voi todeta myös päästöoi-

keuksien ylitysmaksuista; ne eivät ole rikosoikeudellisia, mutta niissä on olemassa

rangaistuksenluonteisia piirteitä sekä ne ovat rinnastettavissa muun muassa yli-

kuormamaksuihin.

Päästöoikeuksien vähennyskelpoisuutta tai -kelvottomuutta ei voida pitää yksiselit-

teisenä. Molempia vaihtoehtoja voidaan perustella yhä perusteellisemmin ja silti ää-

net jakautuisivat todennäköisesti kahteen, kuten KHO:ssakin kävi. Tässä tilanteessa

olisikin paikallaan, että lainsäätäjä puuttuisi asiaan ja muuttaisi EVL 16 § 5 kohdan

sanamuodon selkeämmäksi ja yksiselitteisemmäksi. Säännökseen muutettava luet-

telo olisi laadittava tyhjentäväksi, jotta säännöstä olisi helpompi tulkita. Mielestäni on

parempi, että säännöstä muutettaisiin ajan mukaan, toisin sanoen lisättäisiin uusia

kohtia tarpeen tullen, kuin se, että lainkohta jätetään tulkinnanvaraiseksi, jolloin sitä

tulkitaan melkein pelkästään KHO:n ratkaisukäytännön mukaan.

4.5. Päästöoikeuksien tuloverotus neljässä muussa jäsenvaltiossa 82

4.5.1. Portugal

Kun päästöoikeudet jaetaan yrityksille Portugalissa, syntyy yritykselle verotettavaa

tuloa, jota verotetaan 25-27 %:n verokannan mukaan. Suurimmassa osassa Eu-

roopan maita alkujaossa ei katsota syntyvän verotettavaa tuloa, vaan päästöoike-

uksien saamista käsitellään esimerkiksi Suomessa julkisena avustuksena valtiolta.

Muuten päästöoikeuksia käsiteltäneen Portugalissa aineettomina oikeuksina ja

päästöoikeudet tulisi kirjata taseeseen vuoden lopussa alimpaan arvoonsa tai

markkinahintaansa. Maassa ei ole säädetty erityislainsäädäntöä päästöoikeuksien

kirjanpito- tai verotuskäsittelystä. Voimassaolevan lainsäädännön näkökulmasta

näyttäisi kuitenkin muun muassa siltä, että päästöoikeuksista ei voida tehdä poisto-

ja. Kun päästöoikeuksia käytetään, syntyy tästä veronalaista tuloa yritykselle. Sak-

82 Tämän luvun teksti on rakennettu käyttäen lähteenä Gledhill-Klaassenin PriceWaterhouseCoo-
persille laatimaa materiaalia nimeltä Taxation of Emissions Trading within the EU.
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san tapaan myös Portugalissa päästöoikeuksien ylitysmaksut ovat vähennyskelpoi-

sia.

4.5.2. Ruotsi

Ruotsissa ei ole säädetty omaa lakia päästöoikeuksien tuloverokäsittelystä. Nimen-

omaisen verolainsäädännön päästöoikeuksien verokäsittelystä puuttuessa, Ruot-

sissa sovellettaneen päästöoikeuksiin nykyistä verolakia, jossa säädetään arvopa-

pereiden verokäsittelystä. Päästöoikeudet katsottaisiin siis arvopapereiksi83. Tämä

Ruotsin käsitys on varsin mielenkiintoinen, varsinkin kun päästöoikeudet ovat esim.

IFRIC:n mielestä aineettomia hyödykkeitä.

Ruotsin veroviranomaiset ovat julkaisseet heidän ehdotuksensa päästöoikeuksien

verotuksesta muistiossa, jossa he mainitsevat muun muassa, että päästöoikeuksien

saamisen alkujaossa ei pitäisi synnyttää yrityksille verotettavaa elinkeinotuloa. Tä-

män perusteella saaduilla päästöoikeuksilla ei olisi lainkaan vähennyskelpoista

hankintamenoa.

Muiden tuloverotuksessa huomioitavien asioiden kannalta Ruotsissa toimittaneen

seuraavasti:

1. Kun päästöoikeudet merkitään vuoden lopussa taseeseen, täytyisi ne merki-

tä hankintahintaansa tai käypään arvoonsa.

2. Päästöoikeuksista ei voida tehdä lainkaan poistoja.

83 Suomen kanta siihen, että päästöoikeudet olisivat tuloverotuksessa arvopapereita, löytyy HE
49/2004 vp luvussa 2.9.3. Päästöoikeudet muun lainsäädännön näkökulmasta pohditaan arvopape-
rimarkkinalainsäädäntöä seuraavasti:

”Tarkasteltaessa sitä, onko päästöoikeus arvopaperimarkkinalaissa (495/1989); jäljempänä AML)
tarkoitettu arvopaperi, on huomiota kiinnitettävä yhtäältä AML:1 luvun 2 §:ään sisältyvään arvopape-
rikäsitteeseen, joka määrittää keskeisiltä osin lain soveltamisalan sekä toisaalta mainitun lain tarkoi-
tuksen. Päästöoikeus on arvopaperin tavoin vaihdantakelpoinen eikä päästöoikeuden mahdollisten
toissijaisten luovutuksensaajien joukkoa ole ennalta määrätty. Lisäksi päästöoikeudet saatettaisiin
katsoa liikkeeseen lasketun AML:ssa tarkoitetulla tavalla yleiseen liikkeeseen useiden samansisäl-
töisistä oikeuksista annettujen arvopapereiden kanssa.

Toisaalta AML:n tarkoituksena on säännellä rahoitusmarkkinoita, joihin mainitun lain tarkoittamat ar-
vopaperit vaihdannan kohteina olevina rahoitusvälineinä olennaisesti liittyvät. Päästöoikeus ei sen
sijaan ole ensisijaisesti toiminnan rahoittamiseen tarkoitettu väline, vaan se oikeuttaa toiminnanhar-
joittajan päästämään ilmaan kasvihuonekaasuja tietyn määrän tiettynä ajankohtana. Vaikka päästö-
oikeudet voivat jossain määrin olla markkinaluonteisen vaihdannan kohteina, ei niiden voida tulkita
olevan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuja, ensisijaisesti rahoitusvälineinä palvelevia arvopape-
reita.”
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3. Päästöoikeuksien käyttämisestä syntyy verotettavaa tuloa sen mukaan syn-

tyykö niistä myyntivoittoa vai myyntitappiota.

4. Päästöoikeuksien ylitysmaksut eivät ole vähennyskelpoisia yrityksen elinkei-

notulosta, mutta arvonalennuksen tekeminen on mahdollista.

4.5.3. Saksa

Useassa jäsenvaltiossa päästöoikeuksien ylitysmaksut eivät ole vähennyskelpoisia

yrityksen elinkeinotulosta. Saksassa ylitysmaksut ovat kuitenkin vähennyskelpoisia.

Muita huomioitavia seikkoja tuloverotuksessa on esimerkiksi se, että Saksassa on

todennäköistä, että päästöoikeudet tullaan katsomaan sekä kirjanpidossa että vero-

tuksessa aineettomiksi oikeuksiksi. Tämä ei ole kuitenkaan vielä varma, mutta Sak-

san kirjanpitoviranomaiset tulevat antamaan ohjeen asiasta.

Kun yritykset saavat päästöoikeudet Saksan alkujaossa, ei siitä synny heille vero-

tettavaa tuloa, vaikkakin jotkut saksalaiset veroasiantuntijat ovat sitä mieltä, että ve-

rotettava tulo syntyy, jos päästöoikeudet katsotaan kuuluvaksi vaihto-omaisuuteen.

Kun päästöoikeuksia taas ostetaan markkinoilta, on niiden hankintahinta vähennys-

kelpoinen, mikäli niitä käytetään yrityksen tuotantotoiminnassa.

Jos päästöoikeuksien arvo vuoden lopussa on alentunut pysyvästi, on ne kirjattava

taseeseen alimpaan arvoonsa tai markkinahintaansa. Poistojen teko päästöoikeuk-

sista ei ole mahdollista, mutta jos markkina-arvo alittaa hankintahinnan ja ar-

vonalentuminen on pysyvä, on päästöoikeuksista tehtävä arvonalennus.

4.5.4. Tanska

Tanskassa on huomioitu päästöoikeuksien verotuskysymykset säätämällä asiasta

oma lakinsa. Laki päästöoikeuksien verotuskäsittelystä on tullut maassa voimaan

1.1.2005.

Laki säätää ainakin seuraavista asioista:

• Päästöoikeudet tulee käsitellä aineettomina oikeuksina niin yrityksen kirjan-

pidossa kuin verotuksessakin.

• Yrityksille ei synny verotettavaa tuloa saadessaan päästöoikeudet kansalli-

sen alkujaon mukaisesti valtiolta.

• Päästöoikeuksista ei ole mahdollista tehdä verotuksessa poistoja.
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•  Päästöoikeuksien hankintahinta on verotuksessa vähennyskelpoinen, jos

päästöoikeudet todella käytetään tuotantotoiminnassa.

• Päästöoikeuksien ylitysmaksut eivät ole vähennyskelpoisia.

Lisäksi päästöoikeudet pitäisi kirjata taseeseen vuoden lopussa markkina-

arvoonsa, mutta tämä asia ei ole vielä täysin selvä. Myöskään mahdollisuus vara-

uksen tekemiseen ei ole vielä selvää.
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5. PÄÄSTÖOIKEUDET ARVONLISÄVEROTUKSESSA

5.1. Arvonlisäverotuksessa sovellettavat säännökset

Päästökauppalain esitöiden (HE 49/2004 vp) luvussa 2.9.3. Päästöoikeudet muun

lainsäädännön näkökulmasta, on todettu päästöoikeuksien käsittelystä arvonlisäve-

rotuksessa seuraavasti: ”Arvonlisäverotuksen osalta ei ole tarvetta lainmuutokseen,

vaan kyse on voimassa olevan oikeuden tulkinnasta. Arvonlisäverotus on EU:ssa

pitkälle harmonisoitu ja Suomi on velvollinen noudattamaan yhteisön arvonlisävero-

lainsäädäntöä.” Arvonlisäverotus on harmonisoitu EU:ssa Arvonlisäverodirektiivin

(77/388/ETY) avulla, jonka tarkoituksena on luoda sujuva kaupankäynti EU:n sisä-

markkina-alueelle.

Arvonlisäverodirektiivissä ei kuitenkaan mainita erikseen päästöoikeuksia, joten

päästöoikeuden arvonlisäverotuksen ratkaisemiseksi on ensin selvitettävä onko

päästöoikeus Suomen Arvonlisäverolain (1993/1501) tarkoittama tavara vai palvelu.

Myöskään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamaa ennakkoratkaisua päästö-

oikeuksien arvonlisäverotuksesta ei ole.

AVL 17 §:n mukaan tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä sekä sähköä, kaasua,

lämpöä, kylmyyttä ja muuta niihin verrattavaa energiahyödykettä, ja palvelulla tar-

koitetaan kaikkea muuta, mitä voidaan myydä liiketoiminnan muodossa. Päästöoi-

keus ei ole aineellinen esine eikä se ole energiahyödykekään, vaan se on oikeus

päästää ilmaan kasvihuonekaasuja tietty määrä. Koska päästöoikeuksia voidaan

myydä liiketoiminnan muodossa päästökauppamarkkinoilla, on päästöoikeus luoki-

teltava arvonlisäverotuksessa palveluksi.

Palvelun myynnin yleissäännöksen AVL 64 §:n mukaan palvelu on myyty Suomes-

sa, jos se luovutetaan täällä sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta, mutta jos tällaista

palvelua ei luovuteta Suomessa tai ulkomailla sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta,

on se myyty Suomessa, jos myyjän kotipaikka on täällä. Yleissäännöksestä on kui-

tenkin poikettu joidenkin palvelujen kohdalla. Päästöoikeuksien tapauksessa sovel-

tunee poikkeussäännös immateriaalipalveluista.

Immateriaalipalvelujen poikkeussäännös on AVL 68 §:ssä. Pykälän toisen momen-

tin mukaan immateriaalipalveluja ovat muun muassa tekijänoikeuden, patentin, li-

senssin, tavaramerkin ja muiden sellaisten oikeuksien luovuttaminen. Päästöoikeu-
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det luettaneen kuuluvaksi tähän ryhmään myös arvonlisäverotuksessa, koska myös

tuloverotuksessa sekä kirjanpidossa päästöoikeuksia pidetään patenttien ja lisens-

sien kaltaisina aineettomina hyödykkeinä.

AVL 68.1 §:ssä säädetään arvonlisäverotuksesta seuraavasti: ”Immateriaalipalvelut

on myyty Suomessa, jos ostajalla on täällä kiinteä toimipaikka, johon palvelu luovu-

tetaan. Jos palvelua ei luovuteta Suomessa tai ulkomailla olevaan kiinteään toimi-

paikkaan, palvelu on myyty Suomessa, jos ostajan kotipaikka on täällä. Jos ostajan

kotipaikka on Suomessa tai muussa jäsenvaltiossa, pykälää sovelletaan vain silloin,

kun ostajana on elinkeinonharjoittaja.” Päästöoikeutta myytäessä myyntimaa on siis

se maa, jossa sijaitsevaan ostajan kiinteään toimipaikkaan päästöoikeus luovute-

taan. Jos ostajalla ei ole Suomessa tai ulkomailla kiinteää toimipaikkaa päästöoi-

keuden myyntimaa on se maa, missä ostajalla on kotipaikka.

Tämän poikkeussäännöksen soveltuminen ei ole kuitenkaan EU:ssa varmaa, koska

mitään virallista tulkintalinjaa ei ole olemassa. EU:n antamaan toisenlaiseen tulkin-

taan on siis syytä varautua. Esille on nostettu esimerkiksi se, että päästöoikeuksien

kaupankäynti voitaisiin ehkä rinnastaa arvonlisäverotuksessa arvopaperikauppaan

ja siten katsoa arvonlisäverottomaksi rahoituspalveluksi. Päästöoikeuksien myynnin

tulkitseminen arvonlisäverolliseksi myynniksi on kuitenkin vallitsevampi tulkinta.84

Vaikka päästöoikeuksien kuuluminen immateriaalipalveluihin ei siis ole täysin var-

maa olen kuitenkin laatinut tämän luvun olettaen, että päästöoikeuksien myyntiin

soveltuu immateriaalioikeuksien poikkeussäännös. Tämä siksi, koska immateriaali-

palvelujen myyntimaasäännöksen soveltumista päästöoikeuksien kaupankäyntiin

voitaneen pitää todennäköisenä.

Immateriaalipalvelujen poikkeussäännöksen lisäksi päästöoikeuksien arvonlisäve-

rotuksessa on otettava huomioon käännetty verovelvollisuus, joka koskee juuri ve-

rollisia immateriaalioikeuksia. AVL 9 §:ssä säädetään, että jos ulkomaalaisella ei

ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä hän ole hakeutunut vapaaehtoisesti ar-

vonlisäverovelvolliseksi, verovelvollinen ulkomaalaisen Suomessa myymistä tava-

roista ja palveluista on ostaja. Saman pykälän toisessa momentissa säädetään kui-

tenkin poikkeuksista. Esimerkiksi ensimmäisen kohdan mukaan ulkomaalainen

84 Nuotio-Tuominen, s. 50.
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myyjä on kuitenkin aina verovelvollinen, jos ostajana on toinen ulkomaalainen, jolla

ei ole täällä kiinteää toimipaikkaa, ja jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten re-

kisteriin.

5.2. Päästökaupan arvonlisäverotus

5.2.1. Kaupankäynti päästöoikeuksilla Suomessa

Suomessa tapahtuviin myynteihin sovelletaan Suomen AVL:a. Eli esimerkiksi kun

päästöoikeuksia myydään Suomessa, sovelletaan immateriaalipalveluista annettua

poikkeussäännöstä. AVL 68 §:n mukaan päästöoikeudet on myyty Suomessa, jos

päästöoikeudet luovutetaan ostajan Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaik-

kaan. Päästöoikeudet katsotaan myydyksi Suomessa myös silloin, jos ostajan koti-

paikka on Suomessa. Lisäksi edellytetään, että ostaja on elinkeinonharjoittaja.

Suomalainen myyjä veloittaa suomalaista ostajaa Suomen yleisen arvonlisävero-

kannan, eli 22 %:n mukaan. Myyjä ilmoittaa myynnin veron valvontailmoituksellaan

ja tilittää veron Suomen valtiolle. Ostaja taas ilmoittaa veron määrän valvontailmoi-

tuksellaan ja vähentää veron myyntien veroista. Ostajalle ei siis aiheudu todellista

kustannusta arvonlisäverosta, mutta se vaikuttaa kuitenkin yrityksen liiketoiminnan

kassavirtaan. KPMG:n artikkelissa asiasta mainittiin seuraavasti: ”Vaikka päästöoi-

keuden hintaan sisältyvä vero onkin ostajalle vähennyskelpoinen, hyödykkeen

maksuajankohdan ja vähennettävän veron todellisen hyödyntämisajankohdan väli-

nen aikaero ja tästä aiheutuva korko vaikuttavat liiketoiminnan kassavirtaan.”85

Vaikka kyseessä ei varmasti olekaan mitään huimia korkovaikutuksia, niin joka ta-

pauksessa arvonlisäveron vaikutuksesta päästöoikeuden hintaan ollaan yleisesti

huolestuneita, koska päästöoikeuden hinta on nykyään muutenkin ylempänä kuin

sen arvioitiin olevan. Korkovaikutuksen lisäksi ollaan huolestuneita siitä, että yksi-

tyishenkilöiden osallistuminen päästökauppamarkkinoihin korottaa päästöoikeuden

hintaa.

Jos päästöoikeuskaupan ketjussa on mukana tahoja, jotka eivät ole lainkaan arvon-

lisävelvollisia, syntyy ketjuun päästöoikeuden hintaa kohottava arvonlisäverokus-

85 Suurpää, s. 30.
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tannus.86 Päästöoikeuskauppaahan voivat käydä sijoitusmielessä esimerkiksi yksi-

tyishenkilöt, jotka kuitenkin ensin tarvitsevat kaupankäyntiinsä luvan Energiamark-

kinavirastolta. Voi siis syntyä sellainen tilanne, että päästöoikeuden hinta kohoaa

sen vuoksi, että sitä rasittaa arvonlisävero, jota ostajalla ei olekaan ollut oikeus vä-

hentää, koska se ei ole elinkeinonharjoittaja.

Esimerkki 7. Arvonlisävero rasittamassa päästöoikeuksien hintaa

Mauri Metsä on seurannut päästökaupan käynnistymistä EU:ssa hyvin innokkaasti. Saatuaan selvil-
le, että myös yksityishenkilöt voivat ostaa päästöoikeuksia, hän päätti itsekin osallistua päästöoike-
uksien kaupankäyntiin. Mauri Metsä avasi päästöoikeusrekisteriin oman tilin ja jo samana päivänä
hän teki kaupat Minipäästö Oy:n kanssa 2000 päästöoikeudesta 15 euron kappalehintaan ilman ar-
vonlisäveroa. Mauri Metsä Nokian osakkeilla rikastuneena laskeskeli, että arvonlisäveron kanssa
kauppahinta on yhteensä 36 600 €. Minipäästö Oy lähetti Maurille arvonlisäverollisen laskun, mutta
Mauri ei kuitenkaan voinut vähentää arvonlisäveroa.

Sitten Mauri päätti myydä ostamansa päästöoikeudet paikalliselle Megapäästö Oy:lle. Hän halusi
voittoa 10 % ostohinnalleen, joten kauppahinnaksi tuli yhteensä 40 260 €, eli 20,13 €/kpl. Mauri lä-
hetti Megapäästö Oy:lle arvonlisäverottoman laskun, koska hän ei ole arvonlisäverovelvollinen. Me-
gapäästö Oy ei voi vähentää päästöoikeuksien ostosta arvonlisäveroa lainkaan.

Jos Megapäästö Oy olisi voinut vähentää 22 %:n arvonlisäveron olisi yhden päästöoikeuden kaup-
pahinta ollut 3,63 € pienempi eli 16,50 €. Jos Megapäästö Oy nyt myy päästöoikeutensa edelleen
yksityiselle henkilölle, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen, jatkuu päästöoikeuksien rasittuminen ar-
vonlisäverolla.

Päästökauppamarkkinoilla voi toimia myös sellaisia yrityksiä, jotka ostavat päästö-

oikeuksia yrityksellensä sijoitusmielessä, kuten yksityiset henkilötkin. Ostaja, joka ei

kuulu päästökauppajärjestelmään ei hanki päästöoikeuksia liiketoiminnassaan vä-

hennykseen oikeuttavaan käyttöön, joten se ei voi vähentää ostohinnan sisältämää

arvonlisäveroa.

5.2.2. Kaupankäynti päästöoikeuksilla yhteisön alueella

Päästökauppa alkoi EU:n jäsenvaltioissa 1.1.2005. Arvonlisäverolainsäädäntö on

harmonisoitu EU:n alueella, joten päästöoikeuksien myymiseen sovelletaan Arvon-

lisäverodirektiiviä, joka on implementoitu Suomen AVL:in. Arvonlisäverolainsäädän-

nön harmonisointi helpottaa yritysten kaupankäyntiä huomattavasti, koska tällöin

samat periaatteet pätevät jokaisessa yhteisön jäsenvaltiossa eikä arvonlisäverovel-

vollisen tarvitse perehtyä jokaisen maan arvonlisäverolainsäädäntöön erikseen.

Päästöoikeuksien kaupankäynnin arvonlisäverotukseen soveltuu siis samat periaat-

teet jokaisessa yhteisön jäsenvaltiossa. Sovellettavaksi tulevat immateriaalipalvelu-

jen myyntimaasäännökset ja tätä kautta käännetyn verovelvollisuuden noudattami-

86 Ibid.
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nen, joka tarkoittaa sitä, että myyjän ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolli-

seksi ostajan maassa. Käännetyssä verovelvollisuudessa ostaja suorittaa arvon-

lisäveron myyjän puolesta. Pääsäännön mukaanhan velvollinen suorittamaan

myynnin arvonlisäveroa on tavaran tai palvelun myyjä, ellei AVL:ssa toisin säädetä

(AVL 2.1 §). Päästöoikeuksiin sovelletaan kuitenkin AVL 9 §:n poikkeussäännöstä

ulkomaalaisista, jonka 1 momentin mukaan suomalainen ostaja on velvollinen suo-

rittamaan arvonlisäveron ulkomaalaisen87 myyjän puolesta, jollei myyjällä ole Suo-

messa kiinteää toimipaikkaa88 eikä hän ole hakeutunut Suomessa vapaaehtoisesti

arvonlisäverovelvolliseksi.

Kun toisesta jäsenvaltiosta oleva myyjä myy päästöoikeuksia suomalaiselle yrityk-

selle, jolla on Suomessa kiinteä toimipaikka, johon palvelu luovutetaan, on päästö-

oikeudet AVL 68 §:n mukaan myyty Suomessa. Päästöoikeudet on saman pykälän

mukaan myyty Suomessa siinäkin tapauksessa, jos suomalaisen ostajan kotipaikka

on Suomessa. Lisäksi ostajan on oltava elinkeinonharjoittaja, mutta kaikki päästö-

kaupan piiriin kuuluvat yritykset, joille on myönnetty päästöoikeuksia kansallisen ja-

kosuunnitelman mukaisesti, ovatkin elinkeinonharjoittajia.

AVL 68 §:n mukaan päästöoikeuksien myyntimaa on siis Suomi, jos pykälän edelly-

tykset täyttyvät. Seuraavaksi on ratkaistava soveltuuko käännetty verovelvollisuus.

Mikäli toisesta jäsenvaltiosta olevalla myyjällä ei ole Suomessa kiinteää toimipaik-

kaa eikä hän ole hakeutunut Suomessa vapaaehtoisesti verovelvolliseksi, käännetty

verovelvollisuus soveltuu. Tässä tapauksessa ulkomaalainen päästöoikeuksien

myyjä lähettää Suomeen arvonlisäverottoman laskun. Suomalainen päästöoikeuk-

sien ostaja taas tilittää 22 %:n mukaisen arvonlisäveron immateriaalipalvelun luovu-

tuksesta Suomeen myyjän puolesta.

Suomalaiselle ostajalle ei kuitenkaan koidu päästöoikeuksien ostosta todellisia kus-

tannuksia, koska se hankkii päästöoikeudet liiketoiminnassaan vähennyskelpoiseen

käyttöön. Yritys ilmoittaa siis päästöoikeuden myynnin sekä oston valvontailmoituk-

sellaan, jolloin suoritettava vero ja vähennettävä vero vastaavat toisiaan, eikä ar-

vonlisävero aiheuta tosiasiallisia kustannuksia.

87 Ulkomaalaisella myyjällä tarkoitetaan AVL 10 §:n mukaan elinkeinonharjoittajaa, jonka kotipaikka
on ulkomailla. Elinkeinonharjoittajan kotipaikka selviää yleensä yhtiöjärjestyksestä.
88 AVL 11 §:ssä kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan pysyvää liikepaikkaa, josta liiketoimintaa koko-
naan tai osaksi harjoitetaan.
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Esimerkki 8a. Valvontailmoitus käännetyn verovelvollisuuden soveltuessa.

Minipäästö Oy päättää ostaa 1000 kappaletta päästöoikeuksia ranskalaiselta Le Petit SA:lta
1.8.2005. Päästöoikeuksien yhteiskauppahinnaksi sovitaan 20 000 € ilman arvonlisäveroa. Le Petit
SA:lla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä se ole rekisteröitynyt Suomessa vapaaehtoisesti
verovelvolliseksi, joten immateriaalipalvelun myyntiin voidaan soveltaa käännettyä verovelvollisuutta.

Le Petit SA lähettää Minipäästö Oy:lle arvonlisäverottoman laskun ja Minipäästö Oy tilittää Suomen
yleisen arvonlisäverokannan mukaisen arvonlisäveron Suomeen Le Petit SA:n puolesta käännetyn
verovelvollisuuden perusteella. Jos Minipäästö Oy myy päästöoikeudet edelleen, se voi myydä ne
samaan 20 euron kappalehintaan, koska sille ei koitunut ostosta lopullisia kustannuksia lainkaan.

Minipäästö Oy:n valvontailmoitus 15.10.2005:

KOHTA 201 (22 %:n vero): 4 400 €

206 (kohdekuukausien vähennettävä vero): 4 400 €

0 €

Ulkomaalaisella myyjällähän on halutessaan mahdollisuus hakeutua Suomessa ar-

vonlisäverovelvolliseksi Suomessa harjoittamastaan myynnistä AVL 12 §:n mukaan.

AVL 173a §:n mukaan ulkomaalaisella on tällöin oltava Suomessa veroviraston hy-

väksymä edustaja. Jos ulkomaalainen myyjä on rekisteröitynyt Suomessa arvon-

lisäverovelvolliseksi, tarkoittaa tämä sitä, että päästöoikeuksien myynnissä ei voi-

dakaan soveltaa käännettyä verovelvollisuutta, vaan ulkomaalainen myyjä joutuu

veloittamaan suomalaista ostajaa Suomen arvonlisäverokannan mukaan. Tässä ti-

lanteessa arvonlisävero muodostuu myyjälle lopulliseksi kustannukseksi, koska hän

ei voi vähentää päästöoikeuksien myynnin veroa samalla tavalla, kuin käännetyn

verovelvollisuuden soveltuessa ostaja voisi. Päästöoikeuksien kaupankäynnissä

olisikin syytä välttää arvonlisäveron muodostumista lopulliseksi kustannukseksi.89

Esimerkki 8b. Valvontailmoitus, kun käännetty verovelvollisuus ei sovellu

Megapäästö Oy ostaa myös 1000 kappaletta päästöoikeuksia ranskalaiselta La Grande SA:lta
1.8.2005. Päästöoikeuksien yhteiskauppahinta on myös 20 000 € ilman arvonlisäveroa. La Grande
SA on kuitenkin rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi Suomeen, koska sillä on Suomessa kiinteä
toimipaikka. Tällöin AVL 9 §:n käännettyä verovelvollisuutta ei voida soveltaa, vaan myyjä onkin nyt
velvollinen suorittamaan veron Suomeen.

La Grande SA lähettää Suomeen Suomen yleisen arvonlisäverokannan mukaisen laskun, eli 24 400
€, josta sen on tilitettävä Suomeen 4 400 euron arvonlisävero, mutta jota se ei voi vähentää myyn-
neistään. Megapäästö Oy taas vähentää arvonlisäveron ostoihin kuuluvana veronaan, mutta vero
saattaa tulla vähennetyksi vasta tulevien kuukausien aikana. La Grande SA:ta taas myyntihintaan
luettu arvonlisävero jää rasittamaan lopullisesti.

Megapäästö Oy:n valvontailmoitus 15.10 2005: La Grande SA:n valvontailmoitus 15.10.2005:

KOHTA 206: 4 400 € KOHTA 201: 4 400 €

Vähentämättä jäänyt vero 4 400 € Tilitettävä vero 4 400 €

89 Suurpää, s. 30.
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Käännettyä verovelvollisuutta ei siis voida soveltaa silloin, kun myyjällä on velvolli-

suus rekisteröityä Suomeen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteän toimipaikkansa

vuoksi. Käännetty verovelvollisuus soveltuu kuitenkin tapauksessa, jossa myyjällä

on velvollisuus rekisteröityä tänne verovelvolliseksi jostain muusta syystä.90 Jos

esimerkissä 8b ranskalainen myyjä La Grande SA olisikin rekisteröitynyt Suomessa

verovelvolliseksi järjestämiensä koulutustilaisuuksien vuoksi, se olisi voinut myydä

päästöoikeudet verotta Megapäästö Oy:lle. Tämä olisi tilittänyt arvonlisäveron La

Grande SA:n puolesta käännetyn verovelvollisuuden perusteella Suomeen.

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta AVL 9.2 §:n mukaan ulkomaalaiseen os-

tajaan, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, ja jota ei ole merkitty arvon-

lisäverovelvollisten rekisteriin. Ulkomaalaisen yrityksen on siis aina rekisteröidyttävä

Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi, jos se suorittaa Suomessa myyntejä ulko-

maalaiselle ostajalle.91

Immateriaalipalvelujen myyntimaasäännöstä sovelletaan vain silloin, kun ostajana

yhteisön alueella on elinkeinonharjoittaja. Jos siis toisesta jäsenvaltiosta oleva osta-

ja ei ole elinkeinonharjoittaja, suomalainen myyjä myy palvelun Suomen verolla.92

Esimerkiksi tilanteessa, jossa Suomen päästökauppajärjestelmään kuuluva yritys

myy päästöoikeuksia ranskalaiselle yksityishenkilölle, joka ei ole elinkeinonharjoitta-

ja, sisällyttää suomalainen myyjä laskuun Suomen 22 %:n arvonlisäveron. Ja näin

päästöoikeuden hintaa jää taas rasittamaan arvonlisävero, koska veroa ei voida

vähentää. Tilanne voi olla myös sellainen, että suomalainen yksityishenkilö ostaa

päästöoikeuksia ranskalaiselta päästökauppajärjestelmään kuuluvalta yritykseltä.

Tällöin päästöoikeuksien ostohintaan sisältyy ranskan arvonlisävero.

5.2.3. Kaupankäynti päästöoikeuksilla yhteisön ulkopuolelle

Päästökauppadirektiivin 25 artiklan mukaan EU voi luoda yhteyksiä muihin kasvi-

huonekaasujen päästökauppajärjestelmiin tekemällä sopimuksia niiden Kioton pöy-

täkirjan liitteessä B lueteltujen kolmansien maiden kanssa, jotka ovat ratifioineet

pöytäkirjan. Sopimuksien tarkoituksena on tunnustaa päästöoikeudet vastavuoroi-

90 Äärilä-Nyrhinen, s. 41.
91 Ibid.
92 Äärilä-Nyrhinen, s. 272.
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sesti yhteisön järjestelmän mukaisiksi, jotta kaupankäynti onnistuu yhteisön päästö-

kauppajärjestelmän sekä yhteisön ulkopuolisten päästökauppajärjestelmien välillä.

Kioton pöytäkirjan ensimmäinen velvoitekausi alkaa vuonna 2008 ja sopimuksia

EU:n ulkopuolisten järjestelmien kanssa tehtäneen vasta tuolloin. EU:n alueella

vuonna 2005 alkanut päästökauppa siis laajenee Kioton pöytäkirjan velvoitekaute-

na, koska tällöin yritykset voivat käydä päästöoikeuksilla kauppaa myös yhteisön

ulkopuolelle. Yrityksille avautuu myös mahdollisuus linkkidirektiivin suomiin yhteisto-

teutuksen sekä puhtaan kehityksen mekanismiin.

Kun yritys myy päästöoikeuksia yhteisön alueelta yhteisön ulkopuolelle, sovelletaan

immateriaalipalvelujen myyntimaasäännöstä. Myynti on veroton, eikä ostajan tarvit-

se olla elinkeinonharjoittaja, kuten yhteisön alueella tapahtuvassa myynnissä olisi

oltava.93 Päästöoikeuksien myyntiä ei siis veroteta AVL:n mukaan Suomessa, vaan

myynti on verollinen ostajan maassa. Se, kuka on velvollinen suorittamaan arvon-

lisäveron ostajan maahan, määräytyy paikallisen arvonlisäverolainsäädännön mu-

kaan, koska Arvonlisäverodirektiivin käännetty verovelvollisuus ei päde yhteisön ul-

kopuolisiin maihin.

Yrityksen myydessä päästöoikeuksia verotta yhteisön ulkopuolelle, ei ostaja ole au-

tomaattisesti velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa. Yrityksen onkin otettava sel-

vää kyseisen maan arvonlisäverolainsäädännöstä ja siitä, että täytyykö sen hakeu-

tua maassa itse arvonlisäverovelvolliseksi ja tilittää vero kyseisen maan arvon-

lisäverokannan mukaan.

  Yhteisön päästökauppa-
  järjestelmään kuuluva

        Yritys Y Ulkomaalaiseen päästökauppa-
järjestelmään kuuluva Yritys U (yh-
teisön järjestelmän mukainen)

Yritys Y myy päästöoikeuksia EU:n ulkopuolelle Yritys U:lle. Päästöoikeuden myyntiä ei veroteta
Suomessa, koska Yritys U:n kotipaikka on yhteisön ulkopuolella ja päästöoikeudet luovutetaan yh-
teisön ulkopuolella olevaan kiinteään toimipaikkaan.

93 Ibid.
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Myyjän on selvitettävä kyseisen maan arvonlisäverolainsäädännöstä onko sen rekisteröidyttävä ar-
vonlisäverovelvolliseksi ja tilitettävä vero ostajan maahan vai tilittääkö ostaja arvonlisäveron myyjän
puolesta.

Kuvio 5: Päästöoikeuksien myyminen yhteisön ulkopuolelle

Sellaisessa tapauksessa, jossa suomalainen elinkeinonharjoittaja ostaa päästöoi-

keuksia yhteisön ulkopuolelta, joka ei ole Suomessa verovelvollinen, tilittää ostaja

Suomen veron käännetyn verovelvollisuuden perusteella.94 AVL 9 §:ssähän puhu-

taan yleisesti vaan ulkomaalaisesta, eikä se erottele yhteisön alueella ja yhteisön

ulkopuolella olevaa ulkomaalaista toisistaan.

94 Ibid.
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6. LOPUKSI

Kasvihuoneilmiö mahdollistaa elämän maapallolla, mutta toisaalta taas kasvihuo-

neilmiön liiallinen voimistuminen voi tuhota elämän maapallolla. On todettu, että ih-

minen itse on lisännyt kasvihuoneilmiön voimistumista muun muassa maiden teol-

listumisen myötä. Ilmaston lämpeneminen saattaa vaikuttaa esimerkiksi ekosys-

teemeihin, luonnon monimuotoisuuteen, ruoantuotantoon ja ihmisten turvallisuu-

teen.

Ilmastonmuutoksen torjumiseen pyritään kansainvälisin sopimuksin. Vuonna 1997

solmittu Kioton pöytäkirja tähtää kasvihuonekaasujen vähentämiseen keskimäärin

5,2 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2012 mennessä. Tämä sopimus oli

jatkoa vuoden 1992 YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimukselle.

EU on ollut ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa varsin aktiivinen. EU on käyn-

nistänyt 1.1.2005 jäsenvaltioiden laajuisen päästökaupan, jonka avulla pyritään

täyttämään Kioton pöytäkirjan tavoitteet sekä unionin omat tavoitteet. Tätä varten

EU on säätänyt Päästökauppadirektiivin ja Suomi on saattanut sen voimaan kansal-

lisella tasolla säätämällä Päästökauppalain.

Päästökaupassa yrityksille jaetaan päästöoikeuksia kansallisen jakosuunnitelman

mukaisesti, joka komission on hyväksyttävä ennen valtioneuvoston lopullista pää-

töstä. Yrityksen on palautettava vuosittain edellisen vuoden toteutuneita päästöjään

vastaava määrä päästöoikeuksia Energiamarkkinavirastolle, joka toimii kansallisena

päästökauppaviranomaisena. Mikäli yritys on saastuttanut enemmän, kuin sille on

jaettu päästöoikeuksia, sen on ostettava päästöoikeuksia lisää markkinoilta. Jos yri-

tys ei palauta ajoissa riittävää määrää päästöoikeuksia, sille määrätään päästöoi-

keuksien ylitysmaksu.

Päästöoikeuksien saaminen alkujaossa, niiden ostaminen markkinoilta, myyminen

markkinoille sekä niiden palauttaminen Energiamarkkinavirastolle ovat tapahtumia,

jotka yrityksen on merkittävä kirjanpitoonsa. Kansallisen kirjanpitolainsäädännön

osalta sovellettavaksi tulee pääsääntöisesti KPL ja KPA. Yritykset joiden on nouda-

tettava kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja KPL:n mukaan, noudattavat IFRS -

normistoa ja IRFIC:in antamaa tulkintaohjetta päästöoikeuksista.

Kirjanpidossa päästöoikeudet luokiteltaneen aineettomiksi hyödykkeiksi muiden

immateriaalioikeuksien tapaan. Ainakin IFRIC on päätynyt tähän määritelmään
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kannanotossaan. IAS 38 Aineettomat hyödykkeet -standardin lisäksi IFRIC nojaa

kannanotossaan 20 standardiin Julkisista avustuksista ja julkisesta tuesta, 36 stan-

dardiin Omaisuuserien arvon alentumisesta sekä 37 standardiin Varauksista,

ehdollisista veloista ja varoista.

IFRIC:in kannanotto on synnyttänyt kritiikkiä ja muun muassa EFRAC ei suosittele

EU:lle sen soveltamisen hyväksymistä. Kirjanpito on siis vielä jokseenkin epävar-

malla pohjalla, koska yksimielisyyteen oikeasta kirjaustavasta ei ole päästy. Suo-

malaisia kirjanpitovelvollisia tulee auttamaan paljon KILA:n tulevana syksynä to-

dennäköisesti antama yleisohje päästöoikeuksien käsittelystä. KILA:n yleisohje

saattaa kuitenkin viivästyä, koska se halunnee odottaa kansainvälisen ratkaisukäy-

tännön selventymistä.

Päästöoikeuksiin liittyy myös tuloverotuksellisia kysymyksiä. Suomessa ei ole sää-

detty erityislainsäädäntöä päästöoikeuksien tuloverokäsittelystä, joten sovelletta-

vaksi tulevat elinkeinoverolainsäädännön yleiset periaatteet. Seuraava kuvio sel-

ventää päästöoikeuksien käsittelyä yrityksen tuloverotuksessa.

Päästöoikeuksien
hankkiminen Sovellettava säännös Tuloveroseuraamukset

Vastikkeeton hankinta EVL 8.1 § 2 k

Alkujaossa saatu päästöoikeus ei kerrytä yrityk-

sen elinkeinotuloa. Poistojen teko ei ole mahdol-

lista.

Vastikkeellinen hankinta
EVL 37 §, Päästökaup-

padirektiivi 13.1 artikla

Kauppahinta muodostaa päästöoikeuden han-

kintamenon, josta on mahdollista tehdä poistoja

päästöoikeuksien voimassaoloaikana.

Päästöoikeuksien luo-
vuttaminen Sovellettava säännös Tuloveroseuraamukset

Alkujaossa saatu päästö-

oikeus

PäästökauppaL 49.1 §,

EVL 8.1 § 2k, EVL 4 §

Päästöoikeuden palauttaminen ei vaikuta mi-

tenkään yrityksen verotettavaan tuloon. Myytä-

essä päästöoikeus, koko kauppahinta kerryttää

yrityksen veronalaista tuloa.
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Vastiketta vastaan hankit-

tu päästöoikeus

PäästökauppaL 49.1 §,

EVL 37 §

Palautettujen päästöoikeuksien hankintameno

vähennetään sinä verovuotena, jolloin päästöoi-

keudet on palautettu. Myytyjen päästöoikeuksi-

en vielä poistamatta oleva hankintahinta poiste-

taan sinä verovuonna, jona päästöoikeudet on

myyty.

Kuvio 6. Päästöoikeudet yrityksen tuloverotuksessa.

Yritykselle syntyy päästöoikeuksiin liittyviä tuloveroseuraamuksia muutenkin kuin

ostamalla tai myymällä päästöoikeuksia. Tilanteessa, jossa yritys ei palauta pääs-

tökauppaviranomaiselle riittävää määrää päästöoikeuksia säädettyyn aikaan men-

nessä, sille määrätään päästöoikeuksien ylitysmaksu.

Päästöoikeuksien ylitysmaksujen luonne tuloverotuksessa ei ole vielä varma sovel-

lettavan lainkohdan tulkinnanvaraisuuden vuoksi. Ylitysmaksut lienevät kuitenkin

vähennyskelpoisia yrityksen elinkeinotulosta. Omasta mielestäni päästöoikeuksien

ylitysmaksut tulisi voida luonnehtia EVL 16 §:n 5 kohdan mukaisiksi rangaistusluon-

teisiksi maksuseuraamuksiksi, jotka eivät ole vähennyskelpoisia tulon hankkimises-

ta tai säilyttämisestä johtuvina menoina. Päästöoikeuden ylitysmaksun ennaltaeh-

käisevä vaikutus esimerkiksi heikentyy, jos yritykset saavat vähentää maksut elin-

keinotulostaan.

Tuloverotuksen ohella päästöoikeuksiin liittyy myös arvonlisäverotus. Koska arvon-

lisäverotus on harmonisoitu yhteisön alueella, sovelletaan päästöoikeuksien myyn-

nin arvonlisäverotuksessa periaatteessa samoja säännöksiä jokaisessa jäsenvalti-

ossa.

Päästöoikeudet katsottaneen arvonlisäverotuksessa kuuluvaksi immateriaali-

palveluiden joukkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että päästöoikeuksien myyntiin ei sovel-

leta palveluiden myynnin yleissäännöstä, vaan päästöoikeuksien myynti verotetaan

immateriaalipalvelujen myyntimaasäännöksen mukaan. Päästöoikeudet on siis

myyty Suomessa, jos ostajalla on täällä kiinteä toimipaikka, johon päästöoikeudet

luovutetaan, tai sitten ostajan kotipaikka on täällä. Lisäksi on huomioitava, että py-

kälää sovelletaan yhteisön alueella vain, jos ostaja on elinkeinonharjoittaja.

Päästöoikeuksien arvonlisäverotusta monimutkaistaa vielä se, että Arvonlisäverodi-

rektiivin mukaan immateriaalipalveluiden luovutuksessa on sovellettava käännettyä

verovelvollisuutta. Toisaalta taas tämä yksinkertaistaa päästöoikeuksien kauppaa,
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koska tällöin ostaja suorittaa veron omassa maassaan myyjän puolesta, eikä myy-

jän tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi ostajan maassa.

Päästökauppaan liittyy siis monia kirjanpidollisia sekä verotuksellisia kysymyksiä,

jotka päästökauppajärjestelmään kuuluvan yrityksen on syytä ottaa huomioon. Kir-

jausratkaisut eivät ole varmasti helppoja, varsinkaan, kun ainakaan Suomessa ei

ole annettu asiasta kunnon ohjausta. Tilanne selkiintynee sitten, kun esimerkiksi

KILA antaa kirjanpidon osalta yleisohjeen. Päästökauppa on ollut käynnissä nyt rei-

lun puoli vuotta ja uskon, että ohjausta saadaan vuoden 2005 loppuun mennessä.

Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut paitsi mielenkiintoista, myös todella haasta-

vaa, koska päästöoikeuksien kirjanpitoa ja verotusta ei ole vielä tutkittu kovin paljon.

Tämä tutkimukseni kohdistuu pieneen osaan siitä, mitä päästökauppaan ja päästö-

oikeuksiin liittyen voisi vielä tutkia. Tutkimuksia tullaankin varmasti tekemään jat-

kossa useita, koska päästökaupalla on suuri merkitys esimerkiksi yritystoiminnalle

sekä ympäristön hyvinvoinnille.

Oli päästöoikeuksien kirjaamistapa kirjanpitoon mikä tahansa ja olivatpa päästöoi-

keuksien ylitysmaksut sitten vähennyskelpoisia elinkeinotulosta tai eivät, haluan, et-

tä jokainen päästökauppaan kuuluva yritys sekä päästöoikeuksien kaupankäyntiin

osallistuva muu taho pitää mielessään myös päästökaupan perimmäisen tarkoituk-

sen, eli tavoitteen säilyttää maapallo elinkelpoisena tuleville sukupolville. Kioton

pöytäkirja syntyi paikkaamaan sitä huolta, jota monet ihmiset kantavat maapallon

tulevaisuudesta. Se, miten ilmaston lämpenemisen torjunta jatkuu tulevaisuudessa,

riippuu täysin meistä ihmisistä. Jokainen päästökaupan piiriin kuuluva yritys voi vai-

kuttaa kasvihuonekaasujen vähentämiseen.

Päästökaupan kehittymistä on erittäin mielenkiintoista seurata. Kun Kioton pöytäkir-

jan ensimmäinen velvoitekausi alkaa vuonna 2008, näemme, mitä tuloksia EU sai

aikaan järjestämällä oman päästökauppajärjestelmän ennen Kioton velvoitekautta.

Toivon, että päästökauppajärjestelmä toimii niin yritysten kuin ympäristönkin hyvin-

voinnin kannalta. Ja tulevaisuus näyttää, montako päästökauppajaksoa vielä tullaan

käymään.


