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Az energiagazdálkodás alapjai 

 

 

Az energiával kapcsolatos adózás, 
mint a környezetpolitika eszköze – a finn tapasztalatok 

 

Finnországban már korán bevezették az energia és a környezetszennyezés adóztatását. Az adók 

alapjai, mértékei és a különféle kivételek gyakran változtak, ennek ellenére tanulságos a folyama-

tok végigkísérése. A vizsgálatok szerint az adók nem érték el a kívánt hatásokat, viszont érdekes az 

a hosszú időszakon keresztül jellemző alapállás, hogy a versenyképesség megőrzése céljából az 

ipart kell kedvezményekben részesíteni a lakossággal szemben. 

 

Tárgyszavak: energiaadóztatás; CO2-adó; környezetpolitika; éghajlatváltozás. 

 

A „Közös jövőnk” címmel 1997-ben, a Kör-

nyezeti és Fejlesztési Világbizottság (World 

Commission on Environment and Develop-

ment) által közreadott jelentés általános vitát 

váltott ki a környezetpolitika eszköztárát ille-

tően – az eszmecserében felmerült CO2-adó 

jelentős téma ma is. Az Európai Bizottság 

1992-ben ki is dolgozott egy irányelv-

tervezetet az energia- és CO2-adóztatás közös-

ségi szinten egységes bevezetéséről, de sem 

ez, sem az 1995-ben módosított javaslat nem 

aratott sikert. Finnország viszont már mindezt 

megelőzően, 1990-ben elsőként vezetett be a 

szén-dioxid kibocsátását terhelő adót, majd a 

’90-es évek elején hasonló intézkedést tett 

Hollandia, Svédország, Norvégia és Dánia is.  

 

Az EU keretében megfelelő irányelv keretében 

1992-ben harmonizálták az ásványolajok jöve-

déki adóját, majd 1997-ben az Európai Bizott-

ság tanácsi keretirányelv-tervezetet dolgozott 

ki az energiatermékek adóztatásáról – gyakor-

latilag ez az új energia/CO2-adót volt hivatott 

pótolni. Ugyanakkor, a Kiotói Jegyzőkönyv 
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megvalósításával és az ENSZ Éghajlatválto-

zási Keretmegállapodásával kapcsolatban be-

indult nemzetközi tárgyalásokon olyan új, ru-

galmasan alkalmazható szabályozási eszközök 

is megjelentek, mint a közös megvalósítás 

(joint implementation), a tiszta fejlesztési me-

chanizmus (clean development mechanism, 

CDM) és az üvegházhatású gázok kibocsátását 

visszaszorítani hivatott rendszer a kibocsátási 

jogok kereskedelmére. Az úgynevezett „kiotói 

mechanizmus” gyorsan a figyelem homlokte-

rébe került – talán ennek is tulajdonítható, 

hogy a fejlett ipari országokban bevezetendő 

energia- vagy CO2-adó iránt csökkent az ér-

deklődés. 

 

Adók és mentességek 
 

Az EU Miniszterek Tanácsa 2003-ban megál-

lapodásra jutott egy tanácsi irányelv-

tervezetről, amely át kívánta alakítani az ener-

giatermékek adóztatásának kereteit – még  

mielőtt a bővítésre sor került volna. A 2004. 

január 1-jétől megvalósított javaslat kis adó-

mértékeket tartalmaz a szénre (1. táblázat), a 

földgázra és a villanyáramra, amelyek az 

újonnan csatlakozott országokban még kifejt-

hetnek bizonyos hatást, de a 15-ökben aligha – 

különösen, ha figyelembe vesszük a számos 

kivételt és országspecifikus átmeneti időszakot 

is. 

 

1. táblázat 
A jelenleg hatályos minimális előírt jövedéki adómértékek, amelyeket az EU Miniszterek Tanácsa 

2003 márciusában az energiatermékekre vezetett be 
 
Motorüzemanyagok Adóminimum 2003-ig Adóminimum 

2004.01.01.-től 
Adóminimum 
2010.01.01.-től 

Benzin, euró/1000 l 
Ólommentes benzin, euró/1000 l 
Dízelolaj, euró/1000 l 
Kerozin, euró/1000 l 
LPG, euró/1000 kg 
Földgáz 

337 
287 
245 
245 
100 
100 euró/1000kg 

421 
359 
302 
302 
125 
    2,6 euró/GJ 

421 
359 
330 
330 
125 
    2,6 euró/GJ 

Ipari és üzleti célra felhasznált üzemanyagok 
Dízelolaj, euró/1000 l 
Kerozin, euró/1000 l 
LPG, euró/1000 kg 
Földgáz 

 
  18 
  18 
  36 
  36 euró/1000kg 

 
  21 
  21 
  41 
    0,3 euró/GJ 

 

Fűtőanyagok és villamos energia 
Dízelolaj, euró/1000 l 
Nehéz fűtőolaj, euró/1000 kg 
Kerozin, euró/1000 l 
LPG, euró/1000 kg 
Földgáz, euró/GJ 
Szén és koksz, euró/GJ 
Villamos energia, euró/MWh 

 
  18 
  13 
    0 
    0 
– 
– 
– 

 
  21 
  15 
    0 
    0 
    0,15 
    0,15 
    0,5 

 
  21 
  15 
    0 
    0 
    0,3 
    0,3 
    1,0 
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Az energia környezetvédelmi célokat követő 

adóztatása általában számos gazdaságpolitikai 

részterületet is érintő intézkedés – a gazdaság-

politikát, az iparpolitikát stb. érintő megfonto-

lások is komoly szerepet játszanak egy ilyen 

adónem kialakítása során. Az északi államok-

ban bevezetett CO2-adó esetében például 

egyes energiaigényes iparágakat kivontak  

az adó hatálya alól, vagy pedig kedvezmé-

nyekben/visszaigénylési lehetőségekben része-

sítették ezeket. Energiapolitikai szempontok 

játszottak közre abban, hogy a villamos-

energia-termelésre felhasznált fosszilis fű- 

tőanyagok szintén adómentesek mindenfaj- 

ta, környezetvédelmi megfontolásokból ki- 

vetett energiaadótól, amely megközelítés 

egyébként tetten érhető az Európai Bizottság 

imént említett energiaadóztatási keretirányel- 

vében is.  

 

Érthető módon ez a differenciált elbánás kör-

nyezetpolitikai szemszögből csökkenti az adó 

hatékonyságát. A CO2-adó esetében az ideális 

környezeti adótól a következő jelentősebb elté-

rések (tax departures) fordulnak elő: 

 

1. A CO2-adó jellegében mutatkozó eltérések: 

• a CO2-adó energiaadó-komponenst is 

tartalmaz – pl. az 1992-es és az 1995-ös 

EK-javaslatok és a Finnországban 1994– 

 

 

1996 között hatályban volt CO2-/ener-

giaadó; 

• a nem szénalapú forrásokból előállított 

energiafajtákra párhuzamos adót vetnek 

ki – pl. Finnországban 1993 és 1996 kö-

zött a vízi- és az atomenergiára; 

• a különböző energiatermékekre kiveten-

dő adó mértékét az átlagos, nem pedig a 

tényleges széntartalomból kiindulva ál-

lapítják meg, ami a CO2-/energiaadót 

bevezetett országok többségére jellemző. 

 

2. Eltérések a CO2-adóknál az adóalanyok 

tekintetében: 

• egyes fosszilis fűtőanyagokat (pl. Nor-

végiában a földgázt) kivonnak az adó ha-

tálya alól; 

• egyes fosszilisfűtőanyag-felhasználási 

módokat (pl. a villanyáram termelését 

Dániában, Svédországban és Finnor-

szágban) kivonnak az adó hatálya alól. 

 

3. Eltérések a CO2-adók szintjében: 

• felhasználóspecifikus adómértékek (pl. 

az iparban Svédországban és Dániában); 

• visszaigénylési rendszerek (pl. energia-

igényes iparágak Dániában, Svédország-

ban és Finnországban); 

• fűtőanyagspecifikus adók (pl. a tőzeg és 

a földgáz Finnországban). 
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4. Eltérések a CO2-adó hatálya alá eső fűtő-

anyag mennyisége szerint: 

• adóküszöbök vagy minimálisan adóköte-

les mennyiségek (pl. a kisfogyasztók 

Hollandiában); 

• az adók megállapításnál alkalmazott el-

járás szerint (pl. a dán, svéd és finn rend-

szerben csak a hőenergia előállítására 

használt energia adóköteles). 

 

 

Az energia környezetvédelmi célokat 
követő adóztatása Finnországban 
1990 és 2003 között 
 

Bár az iparosodott országokban a II. Világhá-

borút követően bevezetett energiaadókban a 

folyékony motorüzemanyagokra kivetett jöve-

déki adó képezi az alapvető bevételi forrást, 

Finnországban a fosszilis fűtőanyagok mellett 

a villamos energiára is hatályos ez az adó, míg 

a tőzeg és a megújuló energiaforrások haszno-

sítása adómentes. Számításba kell továbbá 

venni azt is, hogy a 70’-es évek olajválságát 

követően a hazai energiaforrások hasznosítását 

beruházási szubvenciókkal és más módon is 

támogatták, miközben e termékkört is bevon-

ták a hozzáadottérték-adó (áfa) hatálya alá. Ez 

utóbbi intézkedés a háztartási és a nem ipari 

szektorokat célozza meg, az energiafogyasz-

tásból körülbelül 40%-ban, a villamos energia 

felhasználásából pedig 55%-ban részesedő 

iparvállalatok ugyanis visszaigényelhetik az 

általuk a termelésben felhasznált energetikai és 

más termékek után fizetett hozzáadottérték-

adót.  

 

A Finnországban a legfontosabb energiaadó-

nak számító CO2-adót a 90’-es évek elején 

jövedéki adóként vezették be, ami technikai 

szempontból nem okozott különösebb gondot, 

mivel csupán hozzáadták a CO2-komponenst a 

már meglévő energiaadóhoz. Akkoriban azon-

ban csak a folyékony fosszilis motorüzem-

anyagokat (a benzint és a dízelt) terhelte jöve-

déki adó, míg a többi energiatermékekre, így 

az elsődleges fosszilis fűtőanyagokra is csak 

az 1986–1989-es időszakban vetettek ki 

hozzáadottérték-adót. A finn CO2-adó beveze-

tése ténylegesen a nem motorüzemanyagok 

jövedéki adóztatásának módosítását jelentette, 

visszatérve az 1974–1985-ös időszakhoz, ami-

kor minden importált energiatermék után fizet-

tek jövedéki adót. Az 1994-től 1996-ig terjedő 

időszakban a fosszilis fűtőanyagokra kombi-

nált energia/CO2-adót érvényesítettek, miköz-

ben a földgázra alacsonyabb volt az adómér-

ték, a tőzegre pedig nem is vetettek ki CO2-

adót. Az EU-hoz történt csatlakozással össze-

függésben azonban 1995-től a tőzeg és az im-

portált földgáz számára fenntartott különleges 

elbánás megszűnt. Finnország az elektromos 

áram liberalizálásával összefüggésben 1997-

től visszatért a tisztán CO2-adóhoz, de a villa-
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mos energia termelésére felhasznált fűtőanyag 

nem volt adóköteles, és differenciálták az 

adómértékeket a felhasználók tevékenysége 

szerint is. Emellett 1998-ban az energiaigényes 

iparágakat mentesítették a CO2-adótól, miköz-

ben adókötelessé vált az elektromos áram is. 

Ez azt jelenti, hogy a befolyó, a termelésben 

hozzáadott érték mintegy 3,7%-ára tehető 

CO2- és áramadó 85%-a visszaigényelhető.  

 

0 5 10 15 20

2003

2002

2001

2000
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1998 (IX-XII)

1998 (I-VIII)

1997

1996

1995

1994
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1992

1991

1990

adószint, EUR/egység

CO2-adó, EUR/CO2

energiaadó,
EUR/MWh

 

 2. ábra a Finnországban a legfontosabb, hő- 

 
1. ábra A Finnországban hatályos szén-dioxid 
és energia/CO2-adó névleges szintje folyó ára-

kon (a CO2 adónál EUR/t kibocsátott CO2 ,  
az energiaadónál pedig EUR/MWh) 

 

Az 1. ábrán az (1990–1993 és 1997–2003 kö-

zött hatályos) nominális CO2-adó, illetve az 

1994–1996 között érvényesített kombinált 

energia/CO2-adó szintje látható egy tonna ki-

bocsátott szén-dioxidra számítva. Eszerint a 

CO2-adó az 1990-es kiindulási 1,2 euró/t CO2 

értékről 2003-ban 18 euró/t CO2-ra emelke-

dett. Bár az adószintek itt nem összehasonlít-

ható árak figyelembevételével szerepelnek, a 

gyorsan növekvő tendencia így is megállapít-

ható. Ennek során az 1993–1995-ös időszak-

ban a tőzeg és földgáz regionális, illetve ener-

giapolitikai megfontolásokból kapott kedvez-

ményes elbírálást, de felhasználóspecifikus 

kedvezmény nem volt. Kivetettek viszont 

1993–1996 között a vízi és a nukleáris ener- 

giából származó, valamint az importált vil-

lanyáramra egy különadót. A másik jellegzetes 

időszak 1997–1998-ban mutatható ki, amikor 

1997-től eltérő elbírálással kezdték kezelni a 

villamosenergia-termelést, 1998 szeptemberé-

től pedig az energiaigényes iparágakat is. A 

CO2-adó bevezetése ez utóbbi kedvezményes 

elbánás kompenzálásának tekinthető, és főként 

fiskális célkitűzéseket szolgál.  

 

CO2-adó, EUR/CO2

energiaadó,  
EUR/M Wh 

A

és villanyáram termelésre felhasznált fűtő-

anyagokra bevezetett CO2-adó, kombinált 

energia/CO2-adó és más jövedéki adóelemek 

szintjének alakulását mutatja be 1990-hez vi-

szonyítva. Az adó által az egyes fűtőanyagfaj-

ták között generált áreltérés vagy az adónak a 

végtermékre (pl. a hő- vagy a villamos energi-

ára) gyakorolt hatása itt közvetlenül nem érzé-
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2. ábra A Finnországban a legfontosabb fűtőanyagokra bevezetett CO2-adó,  
ko )  

kelhető. Mint korábban már kiderült, 1993-tól 

 Finnországban 1996-ban termelt villamos 

kulcs a háztartásokat és a nem ipari fogyasztó-

z ártámogatási rendszert 1998 szeptemberé-

)  

kelhető. Mint korábban már kiderült, 1993-tól 

 Finnországban 1996-ban termelt villamos 

kulcs a háztartásokat és a nem ipari fogyasztó-

z ártámogatási rendszert 1998 szeptemberé-

mbinált energia/CO2-adó és más jövedéki adóelemek relatív szintje (1990 = 1
az 1990–2003-as időszakban 

relatív szintje (1990 = 1
az 1990–2003-as időszakban 

CO2-adó 

a tőzeg CO2-adója nem felel meg széntartal-

mának, ezért a névleges CO2-adónál jóval ki-

sebb mértékben nőtt. Az ábra alapján összes-

ségében az is megállapítható, hogy Finnor-

szágban a szóban forgó időszakban az adózta-

tás fokozatosan az energiatermelésről az ener-

giafogyasztásra helyeződött át.  

 

a tőzeg CO

AA

energia átlagos adóterhe 2,7 euró/MWh volt, 

1997-ben viszont az áramtermelésnél meg-

szüntettek minden adót, és helyette kétkulcsos 

áramadót vezettek be: egy alacsonyabb kulcsot 

(1997-ben 2,8 euró/MWh) a feldolgozóipar, a 

bányászat és a piaci zöldségtermesztés élve-

zett, míg a magasabb (5,2 euró/MWh) adó 

 

kat (pl. szolgáltatások, mezőgazdaság) terhel-

te. A megújuló forrásokból villamos energiát 

termelőket (az összes szélerőművet, az 1 MW-

nál kisebb kapacitású vízierőműveket, vala-

mint a 40 MW-nál kisebb kapacitással üzeme-

lő tőzeg- és biomassza-erőműveket) kedvez-

ményes átvételi árakkal támogatták. A bio-

masszát felhasználó erőműveknél 1998-tól 

megszűnt a kapacitáskorlát.  

 energia átlagos adóterhe 2,7 euró/MWh volt, 

1997-ben viszont az áramtermelésnél meg-

szüntettek minden adót, és helyette kétkulcsos 

áramadót vezettek be: egy alacsonyabb kulcsot 

(1997-ben 2,8 euró/MWh) a feldolgozóipar, a 

bányászat és a piaci zöldségtermesztés élve-

zett, míg a magasabb (5,2 euró/MWh) adó 

 

kat (pl. szolgáltatások, mezőgazdaság) terhel-

te. A megújuló forrásokból villamos energiát 

termelőket (az összes szélerőművet, az 1 MW-

nál kisebb kapacitású vízierőműveket, vala-

mint a 40 MW-nál kisebb kapacitással üzeme-

lő tőzeg- és biomassza-erőműveket) kedvez-

ményes átvételi árakkal támogatták. A bio-

masszát felhasználó erőműveknél 1998-tól 

megszűnt a kapacitáskorlát.  

 

AA

től kiterjesztették a kohászati technológiai fo-

lyamatok kapcsán keletkező hulladékgázok, 

valamint a vegyipari folyamatokban fejlődő hő 

hasznosítására is. Ezen kívül a szélenergia ár-

támogatását 4,2 euró/MWh-ról 6,9 euró/MWh- 

 

től kiterjesztették a kohászati technológiai fo-

lyamatok kapcsán keletkező hulladékgázok, 

valamint a vegyipari folyamatokban fejlődő hő 

hasznosítására is. Ezen kívül a szélenergia ár-

támogatását 4,2 euró/MWh-ról 6,9 euró/MWh- 

 

2-adója nem felel meg széntartal-

mának, ezért a névleges CO2-adónál jóval ki-

sebb mértékben nőtt. Az ábra alapján összes-

ségében az is megállapítható, hogy Finnor-

szágban a szóban forgó időszakban az adózta-

tás fokozatosan az energiatermelésről az ener-

giafogyasztásra helyeződött át.  
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 emelték, 2003-tól pedig  az ártámogatás és 

örnyezeti és gazdasági hatások 

azdasági szempontból a közszférának három 

indemellett a környezetvédelmi – köztük az 

ra

az áram adója közötti formális kapcsolat is 

megszűnt, mivel az áram árát a megújulók 

ártámogatásának változatlan szinten tartása 

mellett emelték. Így 2003-tól a szélenergiából 

és faforgácsból előállított áram ártámogatása 

továbbra is 6,9 euró/MWh, az újrahasznosított 

bioüzemanyagok és biogáz esetében 2,5 euró/ 

MWh, más megújuló forrásokból termelt 

áramnál pedig 4,2 euró/MWh. 

 

 

K
 

G

alapvető feladata van: a gazdaság stabilitásá-

nak fenntartása, az erőforrások allokálása és a 

jövedelemelosztás. Az adóztatás mindhárom 

feladat teljesítésére felhasználható, de emellett 

az adót, mint szabályozási eszközt ennél 

pragmatikusabban is lehet alkalmazni – a költ-

ségvetés bevételeket szerezhet, és az adókon 

keresztül a fogyasztói magatartás is befolyá-

solható. A környezetvédelmi megfontolásokat 

követő adók elemzése során azonban arra is 

választ kell adni, hogy az adott szabályozási 

eszköz kialakításának módja és alkalmazása 

mennyiben segíti elő a legfontosabb környe-

zetpolitikai célkitűzések teljesülését. Az ener-

giaadókkal kapcsolatban általában megállapít-

ható, hogy az országos hatállyal bevezetett 

CO2-adó mértékei általában annyira alacso-

nyak, hogy környezeti hatásai többnyire alig 

érzékelhetők. A környezetvédelmi adók gaz-

dasági hatásairól az is elmondható, hogy befo-

lyásolják ugyan a jövedelemelosztást és a ver-

senyképességet, de nem annyira hatékonyan, 

mint az elvárható lenne. A Finnországhoz ha-

sonló, energiaigényes fejlett ipari országokban 

a hatóságok többnyire túlértékelik a verseny-

képességre gyakorolt hatást, amit az eddig 

bevezetett energia- és CO2-adók egyes ágaza-

tokra érvényes adómértékei is alátámasztanak. 

Szakértői ajánlások szerint ugyanis a norma-

tívtól eltérő adózási elbírálás csak speciális 

esetekben és korlátozott időtartamra lenne 

alkalmazható. 

 

M

energiafelhasználást befolyásoló – célkitűzé-

seket követő adók hatásvizsgálatait nehezíti az 

a körülmény, hogy a CO2 kibocsátásában, az 

energiafelhasználásban, az energiaárakban, a 

jövedelmek elosztásában vagy a versenyképes-

ség alakulásában megfigyelt változás a szóban 

forgó adónem mellett egy sor más tényező 

következtében jön létre. E tényezők befolyásá-

nak elkülönített nyomon követése komoly 

módszertani nehézségekkel jár, ezért e prob-

lémát mindmáig bizonyos előfeltételezések be-

vezetésével próbálják áthidalni a CO2- és más 

adók hatásainak elemzésére vállalkozó kuta-

tók. Kellő számú, a környezeti szemléletű 

energiaadók hatásaira vonatkozó empirikus, 
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evezetésre tervezett, vagy már be is vezetett, 

z energiaadók (újra)elosztási hatásait illetően 

áztartások részesedése az energiaadóból, az  

z Eurostat tanulmánya szerint azonban a töb-

utólagos (ex post) elemzés hiányában nehéz 

feltárni e módszertani problémák valódi szere-

pét.  

 

B

környezetvédelmi célkitűzéseket követő adók 

várható környezeti és más hatásaira vonatko-

zóan az illetékes hatóságok végeznek vizsgála-

tokat. Az északi államokban ezek az előzetes 

becslések általában arra a következtetésre ju-

tottak, hogy a bevezetett CO2-adó bizonyos 

mértékben, többnyire néhány százalékkal mér-

sékelte a szén-dioxid-kibocsátást. Finnország-

ban e hatósági értékelés szerint energiaadók 

nélkül 4 millió tonnával (7%-kal) több lenne 

az éves kibocsátás. Az Eurostat által nemrég 

készített, az északi térség országaiban az ener-

getikához kapcsolódóan bevezetett adókat a 

„szennyező fizet” elve érvényesülése szem-

pontjából vizsgáló érdekes tanulmány többek 

között arra a megállapításra jutott, hogy a 

Svédországban, Norvégiában, Finnországban 

és Dániában megfigyelt energiafogyasztás és 

energiaadó, áramfogyasztás és az áramot ter-

helő adó, illetve a CO2-kibocsátás és a CO2-

adó mértékei eltérően oszlanak meg az egyes 

gazdasági szektorok között.  

 

A

fontos kérdések merülnek fel. Finnország  

(és a többi északi állam) esetében ugyanis a  

 

h

áramot terhelő és a CO2-adóbevételekből na-

gyobb annál a mértéknél, ami a költségek 

egyenletes elosztására irányuló, „a szennyező 

fizet” elvet következetesen érvényesítené. 

Ugyanez áll a szolgáltató szektorra is. Ezzel 

szemben a feldolgozóipar, a villamos energia 

és a gázellátás kisebb arányban fizet adót, mint 

az a fenti alapelvből következne. Miközben a 

feldolgozóipar részesedése a CO2 kibocsátásá-

ból 30%, 1999-ben csak a CO2-adóbevételek 

25%-a folyt be ezekből az ágazatokból. Vélhe-

tően az 1998-ban a feldolgozóipar számára 

bevezetett adóvisszaigénylési lehetőségnek 

tulajdonítható, hogy az ágazat részesedése a 

CO2-adóbevételekből a CO2-kibocsátásban 

képviselt részarányához képest csökkent. 

 

A

bi északi államban a háztartások és a szolgálta-

tó szektor „a szennyező fizet” elve szemszö-

géből jóval hátrányosabb helyzetbe kerültek, 

mint Finnországban. Finnországban ugyanis a 

legalacsonyabb (8 euró/t CO2) az egy tonna 

szén-dioxid kibocsátáshoz kapcsolódó átlagos 

adóbevétel, míg Dániában, Norvégiában és 

Svédországban a megfelelő érték 10 euró, 16 

euró és 23 euró/t CO2 volt (2. táblázat). A 

markánsan érzékelhető mértékű CO2-adót ki-

vető szomszédos országoktól eltérően Finnor- 

szágban 1990–1996 között nem volt érvény- 
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en felhasználóspecifikus adó – nem meglepő  

2. táblázat  
A hatályos CO2 adómértéke

a
 

2 t CO2

b

ezért, hogy az egyes fűtőanyagokra számított 

nominális adómérték nemzetközi összehason-

lításban is igen alacsony itt. 

 

k 
 z északi államokban, 1999-ben

Hatályos CO -adószint, euró/Gazdasági szféra 

Svéd-
ország 

Norvé-
gia 

Finn-
ország 

Dánia 

Háztartások 43 17 46 23 

Ipar összesen 17 15 6 7 

Mezőgazdaság és halászat 136 13 16 5 

Bányászat és nyíltszíni 
fejtés 

14 40 12 1 

Feldolgozóipar   9 5 6 14 

Áram-, gáz- és vízellátás 13 7 1 0 

Építőipar 44 2 13 1 17 

Nagy- és kiskereskedelem 43 11 14 42 

Közlekedés, raktározás és 
távközlés 

15 9 6 9 

Pénzügyi közvetítő 
tevékenységek 

21 107 43 8 – 

Államigazgatás 
és szolgáltatások 

39 25 – 59 

Összesen (átlag) 23 16 8 10 

 

Az egyes országokban eltérő, és meglehetősen 

agas az adókulcs, alacsony viszont a feldol-

 

övetkeztetések 

 Finnországban több mint 10 éve hatályban 

íg a CO2-adó bevezetésének kísérleti szaka-

 

gyakran változó adórendszerek (pl. vissza-

igénylési lehetőségek) miatt az egyes gazdasá-

gi szektorok CO2-adóinak egybevetése igen 

nehéz – mindazonáltal az Eurostat tanulmánya 

erre is tett kísérletet (2. táblázat). Eszerint az 

északi államok többségében a háztartások, a 

mezőgazdaság, az építőipar, a kereskedelmi,  

pénzügyi és államigazgatási szektor esetében  

 

m

gozóiparban (kivéve Dániát), a  bányászatban 

(kivéve Norvégiát), valamint a villamosener-

gia-szolgáltatásban és a közlekedésben. Mind-

ezek alapján az Eurostat levonja az általános 

következtetést: „a szennyező nem fizet”…. 

 

 

K
 

A

lévő CO2-adó kialakításának módja és szerke-

zete időközben számos módosításon esett át, 

egy-egy feltételrendszerre ezért csak viszony-

lag kis időtartamra vonatkozóan rendelkeznek 

tapasztalatokkal. A kormány szándékai szerint 

hosszabb távon is fennmaradó, környezeti 

megfontolásokat érvényesítő energiaadó-

rendszer szisztematikus fejlesztéséhez szüksé-

ges eljárási rend azonban még nem áll rendel-

kezésre. A gyakori változtatások miatt a ható-

ságok utólagos elemzéseket és becsléseket 

nem is készítettek a környezeti szemléletű 

energiaadókról.  

 

M

szában Finnország igyekezett a környezetvéde-

lem szemszögéből elvileg kívánatos feltételek-

től csak kisebb mértékben eltérni, a későbbiek 

folyamán viszont a rendszer már számottevő 

mértékben módosult: előbb a tőzeg és a föld- 
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áz kapott kedvezményt, majd a nem fosszilis  

edig – az Eurostat tanulmánya szerint – ezek 

g

energiaforrások és az adóztatás alól kivont 

villamosenergia-termelés következett. Sőt en-

nél is tovább menve, az egész ipar alacsonyabb 

kulcs szerint kezdett adózni az általa felhasz-

nált villanyáram után, később pedig az ener-

giaigényes iparágak kaptak lehetőséget az adó 

visszaigénylésére. Környezeti szempontból 

ezért e kísérleti szakasz egyértelműen gyenge 

hatékonyságúnak minősíthető. Bár Svédor-

szág, Norvégia és Dánia még Finnországnál is 

jóval korábban vezetett be jelentős adóked-

vezményeket, a fenti megállapítás rájuk is ér-

vényes. A finn rendszerben az újabb adóked-

vezmények kompenzálására megemelt CO2- és 

energiaadó azonban főként fiskális célokat 

szolgál, mivel még a megemelt CO2-adó is 

messze a legalacsonyabb szintű a többi északi 

államhoz viszonyítva. 

 

P

az államok komolyan veszik a CO2-adó okozta 

esetleges versenyképesség-vesztést, ezért a 

feldolgozóiparra és az áramtermelésre hatályos 

adómértékek (Dánia feldolgozóiparát kivéve) 

rendre alacsonyabbak az átlagos adószintnél. 

Ugyanakkor a háztartásokra, a szolgáltatásokra 

és más „belföldi” szektorokra kivetett maga-

sabb CO2-adó általában veti fel az energiaadó-

zás hatásai megoszlásának kérdését az egyes 

gazdasági szektorok között, amit a környezeti 

szemléletű adók hatásainak elemzése során 

sajnos eddig nem is vettek figyelembe.  

 

Az imént ismertetett kiindulási pontról nehéz-

nek tűnik megfelelő ökológiai adóreformot 

kidolgozni Finnországban. Ennek kapcsán 

szakértők arra az alapkövetelményre hívják fel 

a figyelmet, hogy a reform miatt az üzleti vál-

lalkozások általános adóterhei ne növekedje-

nek, és az alkalmazott gazdasági szabályozási 

eszközök ne rontsák az üzleti szféra verseny-

képességét. Az első feltételt bizonyára az üzle-

ti szektornak széles körű adóvisszaigénylési 

lehetőségeket biztosítva lehetne betartani, de a 

második teljesítése – különösen egyes ipar-

ágak vagy vállalatok szintjén – már nem olyan 

egyszerű. Pedig az üzleti szféra egészét vizs-

gálva az első feltétel teljesítése jórészt meg-

alapozza a másodikét is, mivel a kisebb kör-

nyezetterheléssel működő cégek a jelentősebb 

környezetszennyezők terhére élvezhetnének 

előnyöket. Márpedig a környezetvédelmi meg-

fontolások érvényesítését komolyan kezelve, 

az üzleti szféra egészét kell e szabályozás ke-

retében kezelni – ellenkező esetben nem lehet 

elkerülni a környezeti szemléletű adóztatás 

hatékonyságát rontó tényezőket, ahogy azt az 

eddigi finn tapasztalat is tanúsítja. Mindezt 

figyelembe véve szinte elkerülhetetlen, hogy 

az éghajlatváltozások hatásainak mérséklésé-

vel kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon a  
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Irodalom ’kiotói mechanizmus’ háttérbe szorítsa az 

olyan ’belföldi’ intézkedéseket, mint a CO2- és 

az energiaadó. A Kiotói Jegyzőkönyv hatályba  

lépésével azonban a környezeti szemléletű 

energiaadók újra felkelthetik az érdeklődést, 

különösen ha a 2008–2012 utáni időszakra 

vonatkozó kötelezettségvállalások kialakítása 

kerül majd napirendre. 

 
[1] Vehmas, J.: Energy-related taxation as an 

environmental policy tool – the Finnish experience 
1990–2003. = Energy Policy, 33. k. 17. sz. 2005. 
nov. p. 2175–2182. 

 
[2] Olsen, O. J.; Munksgaard, J.: Cogeneration in a 

liberalised nordic power market. = http://www. 
worldenergy.org/wec-geis/publications/default/ 
tech_papers/17th_congress/1_4_08.asp   

Összeállította: Dr. Balog Károly 

 
 
 
Röviden … 
 
Az EU Bizottsága már 2007-től felülvizsgálja a megújuló energiaforrások  
támogatási rendszerét 
 
A Bizottság 2005 decemberében nyilvánosságra hozott, régóta várt állásfoglalásában iránymutatást 
adott a megújuló energiaforrások sokféle támogatási rendszerének egységesítése tárgyában. 
 
Az elemzés fő következtetése az, hogy a garantált betáplálási tarifák rendszere hatékonyabb és a 
költségek szempontjából is kedvezőbb, mint a kötelező kvóták rendszere. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a közeljövőben egységes szabályozás várható, mivel számos országban a kötelező kvó-
tákat csak nemrég vezették be, ezért alkalmazásukkal kapcsolatban még nincs elég tapasztalat. A 
fő feladat ezért jelenleg a különböző rendszerek optimalizálása és összehangolása. Az optimalizá-
lás fő szempontja a gazdaságosság és a költséghatékonyság legyen. A Bizottság a tervezett 2010 
helyett már 2007 decemberéig kidolgozza részletes beszámolóját a megújuló energiaforrások fel-
használásának és állami támogatásának állásáról, ami lehetővé teszi a 2010 utáni időszak energia-
politikai kereteinek kimunkálását.  
 
Különös figyelmet igényel ugyanakkor a garantált betáplálási tarifák rendszerének összeférhetősé-
ge az EU versenyjogi szabályozásával. Ez a Bizottság iránymutatása szerint sok esetben problema-
tikus, különösen a megújuló energiaforrások fajtái szerinti differenciálás miatt. Figyelembe kell 
venni az összefüggéseket a környezetvédelmi támogatásokkal is. 
 
(EW – das Magazin für die Energiewirtschaft, 105. k. 4. sz. 2006. p. 24.) 
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