
 

Esimerkkejä sähköautojen hankintatuista eri EU-maissa 

Autoalan Tiedotuskeskus 1.7.2020 

Saksa 

Saksassa sähköautoille tarkoitettujen hankintatukien valtionosuus nousee kaksinkertaiseksi 1.7.2020 alkaen. 

Hankintatukien tavoitteena on nopeuttaa sähköautojen yleistymistä erityisesti koronavirustilanteen 

tuomassa taantumassa ja lisätä uusien autojen kysyntää.  

Lisäksi uusien autojen kysyntää lisää yleinen arvonlisäveron alennus 19 prosentista 16 prosenttiin. 

Arvonlisäveron alennus on voimassa 1.7.–31.12. voimassa oleva.  

Hankintatuki sähköautoille, joiden hinta on enintään 40 000 euroa  

 valtion osuus valmistajan osuus yhteensä 

täyssähköauto 6 000 euroa 

(aiemmin 3 000 euroa) 

3 000 euroa 9 000 euroa 

(aiemmin 6 000 euroa) 

ladattava hybridi 4 500 euroa 

(aiemmin 2 250 euroa) 

2 250 euroa 6 750 euroa 

(aiemmin 4 500 euroa) 

 

Hankintatuki sähköautoille, joiden hinta on yli 40 000 euroa  

 valtion osuus valmistajan osuus yhteensä 

täyssähköauto 5 000 euroa 

(aiemmin 2 500 euroa) 

2 500 euroa 7 500 euroa 

(aiemmin 5 000 euroa) 

ladattava hybridi 3 750 euroa 

(aiemmin 1 875 euroa) 

1 875 euroa 5 625 euroa 

(aiemmin 3 750 euroa) 

 

Lähde: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

Irlanti 

Irlannissa kotitaloudet voivat saada 5 000 euron hankintatuen täyssähköauton tai ladattavan hybridin 

hankintaan. Hankintatuen lisäksi sähköautot saavat Irlannissa väliaikaisen vähennyksen autoverosta. 

Autoverohuojennus on täyssähköautoilla enintään 5 000 euroa ja ladattavilla hybrideillä enintään 2 500 

euroa. Yhdistettynä tuen enimmäismäärä on täyssähköautoilla 10 000 euroa ja ladattaville hybrideille 7 500 

euroa.   

Lisäksi yritykset ja julkisyhteisöt voivat saada enimmillään 3 800 euron tuen ladattavan pakettiauton 

hankintaan.   

Lähde: Sustainable Energy Authority of Ireland 

Itävalta 

Itävallassa on otettu vuonna 2020 käyttöön aiempaa suuremmat hankintakannusteet ladattavien autojen 

hankitaan. Kotitaloudet voivat saada ladattavien henkilö- ja pakettiautojen hankintaan tukea, mikäli auton 

hankintahinta on alle 50 000 euroa ja toimintasäde sähköllä vähintään 50 km: 

• täyssähköauto: 3 000 euron valtion tuki ja 2 000 euron tuki autovalmistajalta, yhteensä 5 000 euroa  

• ladattava hybridi: 1 250 euron valtion tuki ja 1 250 euron tuki autovalmistajalta, yhteensä 2 500 

euroa 

https://www.bafa.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Energie/Elektromobilitaet/2020_erhoehter_umweltbonus.html?nn=13683754
https://www.seai.ie/grants/electric-vehicle-grants/


Tukien aiempi taso oli täyssähköautoille 3 000 euroa ja ladattaville hybrideille 1 500 euroa. 

Yritykset voivat saada ladattavien henkilöautojen ja pienten kokonaismassaltaan alle 2 tonnin pakettiautojen 

hankintaan tukea seuraavasti, mikäli auton hankintahinta on enintään 60 000 euroa ja auton toimintasäde 

sähköllä on vähintään 50 km: 

• täyssähköauto: 3 000 euron valtion tuki ja 2 000 euron tuki autovalmistajalta, yhteensä 5 000 euroa 

• ladattava hybridi: 1 250 euron valtion tuki ja 1 250 euron tuki autovalmistajalta, yhteensä 2 500 

euroa 

Lisäksi yritykset voivat saada kokonaismassaltaan yli 2 tonnin sähköpakettiautojen hankintaan tukea 

seuraavasti:  

• kokonaismassa 2–2,5 tonnia: 5 500 euron valtion tuki ja 2 000 euron tuki autovalmistajalta, yhteensä 

7 500 euroa 

• kokonaismassa yli 2,5 tonnia: 10 500 euron valtion tuki ja 2 000 euron tuki autovalmistajalta, 

yhteensä 12 500 euroa 

Lähde: Bundesministerium, Österreich 

Alankomaat 

Alankomaissa on otettu kesäkuussa 2020 uudelleen käyttöön sähköautoille suunnattu hankintatuki. 

Hankintatuki on tarkoitettu kotitalouksille ja sen suuruus on 4 000 euroa.  

Lähde: Rijksoverheid Nederland 

Ranska 

Ranskassa sähköautojen hankintaa edistetään autoverotuksen ns. bonus-malus-verotuksella, joka alentaa 

vähäpäästöisten autojen autoveroa. Hankintabonuksella hankittua autoa ei saa myydä ensimmäisen kuuden 

kuukauden aikana tai ennen kuin sillä on ajettu 6 000 km. Tukea saa myös liisattaviin autoihin, joiden 

vuokrasopimuksen kesto on vähintään kaksi vuotta.  

Hankintabonuksen suuruus Ranskassa 1.6.2020 alkaen. 

käyttövoima auton hankintahinta kotitaloudet yritykset 

täyssähköauto alle 45 000 euroa 7 000 euroa 5 000 euroa 

45 000–60 000 euroa 3 000 euroa 3 000 euroa 

yli 60 000 euroa - - 

hyötyajoneuvo, 

hankintahinta yli 60 000 

euroa 

3 000 euroa 3 000 euroa 

ladattava hybridi *) alle 50 000 euroa 2 000 euroa 2 000 euroa 

polttokennoauto yli 60 000 euroa 3 000 euroa 3 000 euroa 

*) Toimintamatka sähköllä vähintään 50 km. 

Lähde: Avere 

https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/media/umweltfoerderung/Uebergeordnete_Dokumente/Factsheet_E-Mobilitaetsfoerderung_2020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/04/subsidieregeling-elektrisch-rijden-definitief-aanvragen-vanaf-1-juli
http://www.avere-france.org/aides-a-l-acquisition,216.html

