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Valmisteverotuksen tuensaajarekisteri
Sähkön luovutustietojen lataustoiminto sähköverkonhaltijoille
ja sähköntuottajille
1. Sähkön luovutukset voi ilmoittaa csv-tiedostona
Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 26 b §:n mukaan sähköverkonhaltijan ja sähköntuottajan tulee vuosittain tuensaajakohtaisesti ilmoittaa Verohallinnolle samaisen lain 4 §:n 2 momentin mukaisista sähkön luovutuksista.
Luovutustiedot ilmoitetaan vain sen siitä sähköstä, josta yritys maksaa itse sähköveroa Verohallinnolle. Tiedot pitää kohdistaa sille kalenterivuodelle, jonka aikana alemman veroluokan
sähköä on luovutettu tuensaajalle.
Tässä tarkoitetulla csv-tiedostolla ei voi ilmoittaa yrityksen edelleen toiselle yritykselle luovuttamaa sähköä, vaan edelleen luovutettu sähkö pitää ilmoittaa erillisellä vapaamuotoisella selvityksellä.
Verohallinnon nettipalvelun Valmisteverotuksen tuensaajarekisteri -käyttöliittymässä on toiminto, jonka avulla sähköverkonhaltijat ja sähköntuottajat voivat lisätä tiedot tuensaajakohtaisista luovutuksista csv-tiedostona. Tässä ohjeessa kerrotaan, miten Valmisteverotuksen tuensaajarekisterin veroluokan II sähkön luovutustietojen lataustoimintoa käytetään sekä kuvataan
ladattavan csv-tiedoston rakenne ja muodostaminen.

2. Luovutustietojen lataaminen
Kirjaudu Valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin Katso-tunnisteella ja valitse verkkoyhtiö.

2 (6)

Kun haluat ladata palveluun ilmoituksen tuensaajakohtaisista veroluokan II sähkön luovutuksista, valitse toiminto ”Lähetä ilmoitus”.

Lisää puuttuvat tiedot kenttiin ja hyväksy ne painamalla ”Lähetä tiedot”.
.

3 (6)

Hae tuensaajakohtaiset sähkön luovutustiedot sisältävä csv-tiedosto omista tiedostoistasi valitsemalla ”Selaa”.

Valitse tämän jälkeen omalta
tietokoneeltasi csv-tiedosto,
joka sisältää ladattavat tiedot.
Valinnan jälkeen lataa luovutustiedot painamalla ”Lataa tiedosto”. Tiedoston lataus kestää hetken, mihin vaikuttaa tiedoston koko ja se, että Valmisteverotuksen tuensaajarekisteri tekee tarkistuksia tiedoston latauksen yhteydessä. Ladattavaa tiedostoa koskevat vaatimukset voit tarkistaa tämän ohjeen lopusta.
Jos virheitä ei havaita, ilmoituksen tiedot tulevat näkyviin sivulla "Latauksen tiedot". Tarkista,
että ladatut tiedot ovat oikein ja valitse ”Lähetä tiedot”. Mikäli tiedoissa on korjattavaa, valitse
”Palaa etusivulle”, korjaa virheelliset tiedot csv-tiedostoon ja aloita lataaminen uudelleen.
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Jos tarkistuksissa havaittiin virheitä, ne näkyvät Valmisteverotuksen tuensaajarekisterin näytöllä. Virheellisiä tietoja ei hyväksytä, vaan sinun pitää korjata virheet csv-tiedostoon, ja sen jälkeen ladata tiedosto uudelleen.

Kun tietojen lähetys on onnistunut, tulee näytölle ”Yhteenveto”-sivu. Tämän jälkeen voit kirjautua ulos palvelusta.
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3. Ladattavan csv-tiedoston rakenne
Muodostettavan taulukon rakenne silloin, kun asiakkaana ei ole konesaleja:

Oma käyttö
Jos yritys käyttää itse tuottamaansa sähköä alemmalla verotasolla, on sekin valtiontukea. Yrityksen pitää merkitä II-veroluokan sähkön oma käyttö luovutuksena itselleen.


Jokainen rivi koostuu kolmesta kentästä. Jokainen kenttä on pakollinen.
o Yrityksen oma nimi
o Oma Y-tunnus, sisältäen tarkastusmerkin
o Käytetyn sähkön määrä ilmoitetaan positiivisena kokonaislukuna (kWh)

II-veroluokan sähkön luovutukset konesaleille1
Taulukon poikkeava rakenne silloin, kun asiakkaana on konesali:
Jos II-veroluokan sähköä luovutetaan konesaleille, se vaikuttaa tiedoston rakenteeseen. Tällöin
tiedostoon lisätään neljäs sarake, joka erottelee konesalit muista yrityksistä seuraavasti:
0 = muu yritys, 1 = konesali.
Jokainen rivi koostuu neljästä kentästä. Jokainen kenttä on pakollinen, ja jokaisessa kentässä
on oltava arvo.

o
o
o
o

Yrityksen nimi
Y-tunnus, sisältäen tarkastusmerkin
Myydyn sähkön määrä ilmoitetaan positiivisena kokonaislukuna (kWh)
Merkintä siitä, onko sähköä saanut yritys konesali vai muu yritys.
konesali

muita yrityksiä

Konesalilla tarkoitetaan kokonaisteholtaan yli viiden megawatin laitetilaa, jossa yritys harjoittaa tietopalvelutoimintaa, tietojenkäsittelyä, palvelintilan vuokrausta ja siihen liittyviä palveluja pääasiallisena elinkeinotoimintanaan (laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 1260/1996, 2 § 1 mom 6a) kohta)
1
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Csv-tiedoston luonti Excelistä

Tallenna taulukko Exceliin. Taulukossa ei saa olla otsikkoriviä.
Muodosta taulukosta csv-tiedosto tallentamalla se csv-(luetteloeroitin)muotoon.
(Arvot erottuvat toisistaan puolipisteellä).
Lataa csv-tiedosto Valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin tämän ohjeen mukaisesti.

