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VAKUUTUS

Vakuutus sähkön valmisteveron II veroluokan mukaisesta toiminnasta
Ilmoitan / ilmoitamme täten, että harjoitan / harjoitamme alla mainitulla sähkönkäyttöpaikalla sähkön ja
eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/96) 2 § 6. kohdassa tarkoitettua toimintaa.
Laki- ja perusteluteksti ovat erillisellä, sähkönkäyttäjälle jäävällä liitteellä.
Vakuutan, että mainitulla sähkönkäyttöpaikalla ei harjoiteta muuta, kuin edellä mainitussa lainkohdassa
tarkoitettua toimintaa ja että sähköä ei luovuteta muillekaan näiden muussa, kuin edellä mainitussa kohdassa
tarkoitettuun käyttöön. Jos sähkönkäyttöpaikka siirtyy uudelle omistajalle tai haltijalle, eikä hän muuta vakuuta
jakeluverkon haltijalle, paikka palautuu I veroluokkaan.
1.. SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKAN TIEDOT
Asiakkaan nimi

Y-tunnus

Toimialaluokka (TOL 2008)

Käyttöpaikan osoite (ei laskutusosoite)

Postinumero

Postitoimipaikka

Käyttöpaikan numero (löytyy sähkönsiirtolaskulta)

2.. SÄHKÖNKÄYTÖN LAATU
a.

Teollinen toiminta

b.

1.

Vähäinen tukitoiminta

Kasvihuoneviljely
2.

c.

Jos käyttöpaikalla on muuta käyttöä, selvennä alla

Yksityiskäyttöä, esim. asunto

3.

Muuta toimintaa

4.

Ei

Kuvaus toiminnasta a, b (tehtävä aina)

Selvennys kohtaan c.

Muutosilmoitus
Jos yllä mainitulla paikalla harjoitettava toiminta muuttuu niin, että se ei enää vastaa tässä vakuutettua,
muutoksesta on etukäteen ilmoitettava jakeluverkon haltijalle osoitteeseen:
Rantakairan Sähkö Oy, Lanssitie 1, 95200 Simo.
Valvonta
Tämän vakuutuksen todenmukaisuutta valvoo Verohallinto. Rangaistuksesta valmisteveron lainvastaisesta
välttämisestä säädetään rikoslaissa. Jälkiverotuksesta, veronkorotuksesta ja veronlisäyksestä säädetään
valmisteverotuslaissa sekä laissa veronlisäyksestä ja viivekorosta.
3. ALLEKIRJOITUS
Tällä lomakkeella vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Paikkakunta ja päivämäärä

Uusi sähkönkäyttäjä

Asiakkaan virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys

Toimialan muutos

Toimialan tarkennus viiden vuoden välein

Liite
Otteita laista sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (30.12.1996/1260).
Rantakairan Sähkö Oy
Lanssitie 1
95200 Simo

Y-tunnus 0192996-2
Puhelin 010 231 9920

rantakaira.fi
etunimi.sukunimi@rantakaira.fi
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Liite
Otteita laista sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (30.12.1996/1260)
(lakiin liittyvät muutokset löytyvät mm. osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961260#P2a)
2§

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sähköllä tullitariffin nimikkeeseen 2716 kuuluvaa sähköenergiaa;
--6) teollisuudella Tilastokeskuksen vuoden 2008 toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokkaan C (teollisuus) kuuluvaa toimintaa, kaivosmineraalien
rikastamista ja yli 5 megawatin tietopalvelutoiminnan konesaleja.

4§

5§

Teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoiminnon harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen
tuotanto paikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantotoimintaan; teollisuuteen rinnastetaan myös ammattimainen
kasvihuoneviljely.
--Valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua on suoritettava tämän lain liitteenä olevan verotaulukon mukaan. Sähkön vero on porrastettu veroluokkaan I
ja II. Verotaulukon 2 veroluokan II veroa suoritetaan sähköstä, joka käytetään teollisuudessa tai konesalissa ja joka voidaan sinne toimitettaessa
erikseen mitata. Muusta sähköstä veroa on suoritettava veroluokan I mukaisesti.
--Sähkön valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua on velvollinen suorittamaan:
1) verkonhaltija;
--3) se, joka on hankkinut tai itse tuottanut sähköä veroluokan II verolla, jos sähkö on käytetty tai luovutettu veroluokan I edellyttämään tarkoitukseen;
--------------------------------------------Teollisuudeksi katsottaisin laitos tai yritys, jonka pääasiallinen toimiala kuuluu Tilastokeskuksen vuoden 2008 toimialaluokituksen (TOL 2008)
pääluokkaan C (teollisuus) kuuluvaa toimintaan. Pääluokkaan B kuuluvasta toiminnasta teollisuudeksi katsottaisiin vain kaivosmateriaalien
rikastaminen.
Pääluokkaan C kuuluu seuraavien tavaroiden valmistus: elintarvikkeiden, juomien ja tupakan, tekstiilien ja vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden
valmistus, puutavaran ja puutuotteiden valmistus sekä massan, paperin ja paperituotteiden valmistus; kustantaminen ja painaminen, koksin,
öljytuotteiden ja ydinpolttoaineiden, kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen, kumi- ja muovituotteiden, ei -metallisten mineraalituotteiden,
perusmetallien ja metallituotteiden, koneiden ja laitteiden, sähköteknisten tuotteiden ja optisten laitteiden ja kulkuneuvojen valmistus sekä muu
valmistus.
Muuta valmistusta on huonekalujen, kultasepäntuotteiden ja kolikoiden, soitinten, urheiluvälineiden, pelien ja leikkikalujen, epäaitojen korujen ja
harjojen sekä muualla luokittelemattomien tavaroiden valmistus. Kierrätys kuuluu tässä teollisuuteen kuitenkin vain, jos siihen liittyy samalla tavaran
valmistusta.
Teollisuuteen rinnastettaisiin myös ammattimainen kasvihuoneviljely.
Edellä mainitunlaista teollisuutta ei kuitenkaan ole maatalous, lukuun ottamatta kasvihuoneviljelyä, riistatalous ja metsätalous, kalatalous, sähkö- ja
vesihuolto, rakentaminen, tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus, majoitusja ravitsemustoiminta, kuljetus, varastointi ja tietoliikenne, rahoitustoiminta, kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut,
julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus, koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut, työnantajakotitaloudet, kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot.”
Veroluokkaan II kuuluvaa veroa suoritettaisiin teollisuudessa käytetystä sähköstä.
Teollisuuden kohteisiin verovelvollinen voisi toimittaa sähköä veroluokan II veron mukaisesti. Jos teollisuus käyttää sähköä teollisuustoimialan
ulkopuolella, esimerkiksi palvelusektorilla, tällaisesta sähkön käytöstä olisi suoritettava veroa veroluokan I mukaisesti.
Verovelvollinen sähkön toimittaja eli verkonhaltija ei välttämättä tiedä, toimittaako sähköä teollisuudelle vai muualle, eli onko toimituksesta
suoritettava veroa veroluokan I vai II mukaisesti. Käytännössä niiden, jotka ovat oikeutettuja hankkimaan sähköä alemman veroluokan verolla,
tulisikin toimittaa kirjallinen ilmoitus tai vakuutus verkonhaltijalle käyttäjän asemastaan. Jos mitään selvitystä ei ole esitetty, verkonhaltija voi toimittaa
käyttäjälle sähköä, josta suoritetaan korkeampi eli veroluokan I vero.
Veroluokan II veroa voitaisiin sähkön osalta lisäksi suorittaa vain, milloin sähkö toimitetaan käytettäväksi sellaiselle teollisuuslaitokselle tai yritykselle,
jossa on asennettu erikseen sähkömittarit teollisuussähkön mittaamista varten. Jos teollisuuslaitos haluaa saada sähköveroetuuden, sen intressissä
on hankkia ja kustantaa erillinen mittari.
Jos teollisuuslaitoksen toimialaan kuuluu muutakin toimintaa kuin pelkästään teollista valmistusta eikä laitoksella ole mittareita, jotka erottaisivat
sanottujen toimintojen käyttämät sähkömäärät, laitoksen olisi suoritettava veroa kaikesta käyttämästään sähköstä veroluokan I mukaisesti.
Varsinaisen tuotantotoiminnan ohella hallintorakennusten tai tehdasalueen valaisemiseen taikka lämmitykseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen
käytetty sähkö katsottaisiin teollisuuteen kuuluvaksi.
Samoin kasvihuoneviljelijälle voitaisiin toimittaa sähköä alemmalla verolla edellyttäen, että kasvihuoneisiin on asennettu erilliset sähkömittarit.
Riittävää ei ole se, että kasvihuoneviljelijä osoittaa kasvihuoneitten ja yksityistalouden sähkön käytön; kummassakin tulisi olla erillinen mittari
alemman veron oikeutuksen osoittamiseksi. Niin ikään se, joka harjoittaa ammattimaisen kasvihuoneviljelyn lisäksi jotain muuta, kuin edellä mainittua
teollisuustoimintaa, esimerkiksi maanviljelystä, ei tässä muussa toiminnassaan, kuten ei myöskään omassa yksityistaloudessaan käytettävää sähköä
saa alemmalla verolla.
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