
 

 

  
 

ANSÖKAN OM SKATTEÅTERBÄRING TILL 
ETT ENERGIINTENSIVT FÖRETAG 
Med denna blankett uppger du de bränslen som företaget 
självt använt och punktskatter på dem utan försörjnings-
beredskapsavgift. Uppge bränslen som använts för produktion 
av köpvärme med bilageblankett 1451r. 

ANSÖK PÅ NÄTET 
skatt.fi/minskatt 

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning 
PB 20 
00052 SKATT 

Sökande 
Namn FO-nummer 

Räkenskapsperiod för vilken återbäring söks (ddmmåååå−ddmmåååå)1) Storlek 
Litet eller 
medelstort 
företag Stort företag 

Kommun där den stödda verksamheten bedrivs 

Kod för den bransch inom vilken bränslena använts Ekonomisk situation2) 

Företaget har inte ekonomiska svårigheter. Företaget har ekonomiska svårigheter. 

1) Återbäringsansökan ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 6 månader efter räkenskapsperiodens utgång (läs mer i blankettsanvisningen). 
2) Svårigheterna har definierats i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Enligt den s.k. gruppundantagsförordningen beviljas statligt stöd inte företag i ekonomiska svårigheter. 

Skatteåterbäring till ett energiintensivt företag betraktas som statligt stöd. (Läs mer i anvisningen Förbud mot statligt stöd till företag i svårigheter.) 

Sökandens kontaktperson 
Namn Telefonnummer 

E-postadress 

V
E

R
O

H
 1

45
0r

 1
.2

02
3 

(s
id

a 
1/

5)
 

14
50

1 



 ANSÖKAN OM SKATTEÅTERBÄRING TILL 
ETT ENERGIINTENSIVT FÖRETAG 

FO-nummer 

Bränslen som företaget självt använt för annat än kombinerad produktion av el och värme 

Produkt 
(Läs i blankettanvisningen om när  
återbäringsnivåerna ska användas.) 

Pro-
dukt-
grupp 

Bränsle som använts 
(Anteckna mängden i kolumnen för det år då skatten på produkten har betalats.) 

kilowattimmar, ton, megawattimmar, kilogram eller liter 

2023 2022 2021 2020 

Annan tidpunkt 

År: 

Punktskatt utan 
försörjnings-

beredskapsavgift 
euro 

Elström, skatteklass II (kWh) 2 

Stenkol (t) 1 

Naturgas (MWh) 2 

Tallolja (kg) 3 

Bränntorv (MWh) 4 

Biogas (MWh) 5 

Biogas H (MWh) 8 

Återbäringsnivån för lätt 
brännolja, januari–juni (l) 

Återbäringsnivån för lätt 
brännolja, juli–december (l) 

Återbäringsnivån för flytgas, 
januari–juni (kg) 

Återbäringsnivån för flytgas, 
juli–december (kg) 

Lätt brännolja (l) 60 

Lätt brännolja, svavelfri (l) 61 

Biobrännolja (l) 62 

Biobrännolja R (l) 63 

Biobrännolja T (l) 64 

Tung brännolja (kg) 71 

Flytgas (kg) 110 

Skatt totalt 
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 ANSÖKAN OM SKATTEÅTERBÄRING TILL 
ETT ENERGIINTENSIVT FÖRETAG 

FO-nummer 

Bränslen som företaget självt använt för kombinerad produktion av el och värme (ange här produkter med nedsatt skattesats) 

Produkt 
(Läs i blankettanvisningen om när 
återbäringsnivåerna ska användas.) 

Pro-
dukt-
grupp 

Bränsle som använts 
(Anteckna mängden i kolumnen för det år då skatten på produkten har betalats.) 

kilowattimmar, ton, megawattimmar, kilogram eller liter 

2023 2022 2021 2020 

Annan tidpunkt 

År: 

Punktskatt utan 
försörjnings-

beredskapsavgift 
euro 

Stenkol (t) 1a 

Naturgas (MWh) 2a 

Tallolja (kg) 3a 

Bränntorv (MWh) 4a 

Biogas (MWh) 5a 

Biogas H (MWh) 8a 

Återbäringsnivån för lätt 
brännolja, januari–juni (l) 

Återbäringsnivån för lätt 
brännolja, juli–december (l) 

Återbäringsnivån för flytgas, 
januari–juni (kg) 

Återbäringsnivån för flytgas, 
juli–december (kg) 

Lätt brännolja (l) 60a 

Lätt brännolja, svavelfri (l) 61a 

Biobrännolja (l) 62a 

Biobrännolja R (l) 63a 

Biobrännolja T (l) 64a 

Tung brännolja (kg) 71a 

Flytgas (kg) 110a 
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Skatt totalt 



 FO-nummer ANSÖKAN OM SKATTEÅTERBÄRING TILL 
ETT ENERGIINTENSIVT FÖRETAG 
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Specifikation av punktskatterna Betalda punktskatter 
euro 

Avdrag 
euro 

Tillägg 
euro 

Totalt 
euro 

El 

Stenkol 

Naturgas 

Tallolja 

Bränntorv 

Biogas 

Lätt brännolja 

Flytgas 

Biobrännolja 

Tung brännolja 

Köpvärme (bifoga till ansökan en 
specifikation av bränslen, blankett 1451r) 

Moms sammanlagt 

Redogörelse för avdrag och tillägg (fortsätt vid behov i en separat bilaga) 



 

 

 

 

 

FO-nummer ANSÖKAN OM SKATTEÅTERBÄRING TILL 
ETT ENERGIINTENSIVT FÖRETAG 
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Andra energiprodukter än de som använts själv (fyll i endast om företaget har överlåtit energiprodukter till andra) 
Jag har beaktat överlåtelser till andra när jag har beräknat beloppet av skatter 

Ja Nej 

Förädlingsvärde euro 

Enligt bokslutet som fastställts för räkenskapsperioden 
Rörelsevinst eller -förlust ............................................ 

+ Avskrivningar .............................................................. 

+ Nedskrivningar ............................................................ 

+ Personalkostnader sammanlagt ................................. 

_ Skatteåterbäring 

= Förädlingsvärde 

Återbäringsbelopp som du ansöker om euro 

A = Förädlingsvärdet x tröskelvärde 

B = Skatter sammanlagt1) – A 

C = Återbäring, procent x B 

Återbäring betalas endast för den andel som överstiger 
50 000 euro 

_ 50 000 

Belopp som återbärs 
1) Använd summan i punkten Skatter sammanlagt på sida 4. 

Datum Underskrift ja namnförtydligande (bifoga en fullmakt vid behov) 

Uppgifterna i datafälten läses optiskt. Information som har skrivits någon annanstans på blanketten behandlas inte. Använd endast sådana blanketter som du skrivit ut på skatt.fi, inte kopior av dem. 
Kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt. 
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