Svar på skriftligt spörsmål SSS 667/2018 rd

Svar på skriftligt spörsmål om beskattning av gruvdrift
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 667/2018 rd undertecknat av
riksdagsledamot Krista Mikkonen /gröna m.fl.:
Vad är regeringen beredd att göra för att ändra beskattningen av gruvdrift så att det
finländska samhället får en rättmätig ersättning för försäljning av tillstånd för gruvdrift
och brytningen av mineraler?
Som svar på detta spörsmål framför jag följande:
Gruvdrift är inte föremål för någon särskild skatt. Gruvbolag berörs i Finland av samma lagar och
betalar skatt enligt samma grunder som andra företag. Utövare av gruvdrift ska betala
fastighetsskatt samt inkomstskatt på inkomsterna från näringsverksamheten.
Gruvdrift är en mycket noggrant reglerad verksamhet i alla skeden av sin livscykel.
Miljölagstiftningen ställer upp strikta villkor för gruvdrift genom tillståndsförfaranden och
säkerheter, genom vilka man strävar efter att minimera de miljöskador som gruvdriften orsakar.
Det finns därför ingen miljömässig motivering till en eventuell gruvskatt. Skatter varken kan eller
ska kompensera för eventuella miljöskador, utan sådana ska ersättas av den som orsakat dem.
Miljöministeriet utreder också för närvarande en reform av det sekundära ersättningssystemet för
miljöskador, som även berör gruvdrift.
Regelverket för gruvdrift bör utredas i sin helhet. Skatter och andra metoder för ekonomisk
styrning kan övervägas som en kompletterande del av urvalet av metoder i det skede då övriga
metoders innehåll och effekter är kända. Skatten ska då planeras med omsorg och dess effekter
utredas. Skatten ska vara fungerande med tanke på de mål som ställts upp och hållas inom rimliga
ramar totalekonomiskt och administrativt sett. Inga utredningar eller effektbedömningar har gjorts
gällande en eventuell fiskal skatt som skulle betalas till staten för gruvdrift.
Om man vill att även staten ska få ersättning för användning av mineraler skulle detta kräva ett
nytt tänkande i fråga om äganderätten till gruvmineraler. Bland annat i Sverige äger staten de
gruvmineraler som finns i marken. Där betalar gruvbolagen en typ av royaltyavgift som ersättning
för användningen av mineralerna, förutom till markägaren även till staten.
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Helsingfors den 14 mars 2019

Finansminister Petteri Orpo

