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Verovelvollisen nimi   

 

Voimalaitos   Verokausi 

  

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Y-tunnus 

  

Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus 

 

Asiakkaan viite 
 

 

 sähköntuottaja  pientuottaja 

  

 ei ilmoitettavaa 
 

Veroilmoitus toimitetaan 
osoitteeseen 

Tulli / valmisteverotus, PL 512, 00101 HELSINKI 
 

Valmisteverotuksen toimipisteiden käyntiosoitteet löytyvät Tullin 
 internet-sivuilta www.tulli.fi  
 

Muu kuin verkonhaltija  

 Rastittakaa tämä kohta jos haluatte jatkossa antaa tämän ilmoituksen sähköisenä Veivi-järjestelmässä. Tämä edellyttää 
tietojen tallentamista valmisteverotuksen asiakasrekisteriin. Tulli toimittaa teille sähköisessä ilmoittamisessa tarvittavan 
tunnisteen eli valmisteveronumeron. 

 

 

VEROLLISET MÄÄRÄT 

- ilmoitetaan tuoteryhmittäin Verollinen määrä -sarakkeessa 
 

VÄHENNYKSET ilmoitetaan viimeisellä sivulla. 
 

VÄHENNYSTEN PERUSTEET 
 

Laki sähkön ja eräiden 
polttoaineiden valmisteverosta § 

Selite 
Koodi 

6 § 2 mom. Siirron yhteydessä liikaa maksettu vero 62 

 

VEROTTOMAT MÄÄRÄT 

- ilmoitetaan Veroton määrä –sarakkeessa alla olevassa taulukossa 
 

VEROTTOMUUDEN PERUSTEET JA KOODIEN SELITYKSET 

Laki sähkön ja eräiden poltto-
aineiden valmisteverosta § 

Selite  
 

Koodi 
Veroton määrä 

kWh 

 Valmisteverotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on:   

7 § 2 kohta Sähköverkkoon luovutettu sähkö 72  

7 § 3 kohta Unionin ulkopuolelle luovutettu sähkö 731  

7 § 3 kohta 
Muualle unionin alueelle kuin Suomessa kulutettavaksi 
toimitettu sähkö 

732  

7 § 4 kohta 
Sähköisen raideliikenteen välittömään käyttöön  
toimitettu sähkö 

74  

7 § 5 kohta 
Voimalaitoksen sähkön tai yhdistetyn sähkön ja lämmön 
tuotannon omakäyttölaitteissa kulutettu sähkö 

75  

7 § 6 kohta Sähköntuottajien voimalaitosverkkoon luovutettu sähkö 761  

7 § 7 kohta 
Pientuottajien kalenterivuoden aikana tuottaman sähkön 
määrä 

77  

 

PIENTUOTTAJA 

Tuotetun sähkön kokonaismäärä kWh 
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SÄHKÖNTUOTTAJA 
 

Tuotetun sähkön kokonaismäärä kWh Verottomasti hankittu sähkö 
 
 

 

 

Veroluokka I, tuoteryhmä 1 

KAUSI 
Verollinen määrä 

kWh 
Energiavero 

euroa 
Huoltovarmuusmaksu 

euroa 

1.1.2008 - 31.12.2010 
   

1.1.2011 – 31.12.2013 
   

1.1.2014 – 31.12.2014 
   

1.1.2015 - 
   

 

Veroluokka II, tuoteryhmä 2 

KAUSI 
Verollinen määrä 

kWh 
Energiavero 

euroa 
Huoltovarmuusmaksu 

euroa 

1.1.2008 - 31.12.2010 
   

1.1.2011 - 
   

 

Veroluokka II, tuoteryhmä 2, Konesaleissa kulutettu sähkö 

KAUSI 
Verollinen määrä 

kWh 
Energiavero 

euroa 
Huoltovarmuusmaksu 

euroa 

1.4.2014 -  
   

 

MUU KUIN VERKONHALTIJA 

KAUSI 
Verollinen määrä 

kWh 
Energiavero 

euroa 
Huoltovarmuusmaksu 

euroa 

Veroluokka I, tuoteryhmä 1 
1.1.2008 - 31.12.2010 

   

1.1.2011 – 31.12.2013 
   

1.1.2014 – 31.12.2014 
   

1.1.2015 - 
   

Veroluokka II, tuoteryhmä 2 
1.1.2008 - 31.12.2010 

   

1.1.2011 -  
   

Veroluokka II  
Konesaleissa kulutettu sähkö 
1.4.2014 - 

   

 

Verojen määrät yhteensä 
 

 

 

Vähennys energiaverosta 
62 

 

Vähennys huoltovarmuusmaksusta 
62 

Maksettava määrä  
 

 

Päiväys ja allekirjoitus Veroilmoituksen täyttäjän / vastuuhenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite 

 
 

 

Tullin merkinnöille 
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