
  
 

 

  

ENERGIAINTENSIIVISEN YRITYKSEN 
VERONPALAUTUSHAKEMUS 
Tällä lomakkeella ilmoitat yrityksen itse käyttämät polttoaineet 
ja niistä maksetut valmisteverot ilman huoltovarmuusmaksua. 
Ilmoita ostolämmön tuottamiseen käytetyt polttoaineet liite-
lomakkeella 1451. 

HAE VERKOSSA 
vero.fi/omavero 

Verohallinto 
Valmisteverotus 
PL 20 
00052 VERO 

Hakija 
Nimi Y-tunnus 

Tilikausi, jolta palautusta haetaan (ppkkvvvv–ppkkvvvv)1) Koko 

Pk-yritys Suuri yritys 

Tuetun toiminnan sijaintikunta 

Sen toimialan koodi, jolla polttoaineet on käytetty Taloudellinen tilanne2) 

Yritys ei ole taloudellisissa vaikeuksissa. Yritys on taloudellisissa vaikeuksissa. 

1) Palautushakemuksen on oltava Verohallinnossa viimeistään 6 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä (lisätietoa täyttöohjeessa). 
2) Taloudelliset vaikeudet on määritelty komission asetuksessa (EU) N:o 651/2014, 2 artiklan 18 kohdassa. Tämän ns. ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan valtiontukea ei myönnetä 

taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille. Energiaintensiivisen yrityksen veronpalautusta pidetään valtiontukena. (Lisätietoa ohjeessa Vaikeuksissa olevien yritysten valtiontukikielto.) 

Hakijan yhteyshenkilö 
Nimi Puhelinnumero 
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ENERGIAINTENSIIVISEN YRITYKSEN 
VERONPALAUTUSHAKEMUS 

Y-tunnus 

Polttoaineet, jotka yritys on käyttänyt itse muussa kuin yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa 

Tuote 
(Katso täyttöohjeesta, milloin 
palautustasoja pitää käyttää.) 

Tuote- 
ryhmä 

Käytetty polttoaine 
(Kirjaa määrä sen vuoden sarakkeeseen, jolloin tuotteesta on maksettu vero.)  

kilowattituntia, tonnia, megawattituntia, kiloa tai litraa 

2023 2022 2021 2020 

Muu ajankohta 

Vuosi: 

Valmistevero ilman 
huoltovarmuusmaksua 

euroa 

Sähkö, veroluokka II (kWh) 2 

Kivihiili (t) 1 

Maakaasu (MWh) 2 

Mäntyöljy (kg) 3 

Polttoturve (MWh) 4 

Biokaasu (MWh) 5 

Biokaasu H (MWh) 8

Kevyt polttoöljy, tammi– 
kesäkuun palautustaso (l) 

Kevyt polttoöljy, heinä– 
joulukuun palautustaso (l) 

Nestekaasu, tammi–kesäkuun 
palautustaso (kg) 

Nestekaasu, heinä–joulukuun 
palautustaso (kg) 

Kevyt polttoöljy (l) 60 

Kevyt polttoöljy, rikitön (l) 61 

Biopolttoöljy (l) 62 

Biopolttoöljy R (l) 63 

Biopolttoöljy T (l) 64 

Raskas polttoöljy (kg) 71 

Nestekaasu (kg) 110 
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Vero yhteensä 



ENERGIAINTENSIIVISEN YRITYKSEN 
VERONPALAUTUSHAKEMUS 

Y-tunnus 

Polttoaineet, jotka yritys on käyttänyt itse yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa (ilmoita tässä alennetun verokannan tuotteet) 

Tuote 
(Katso täyttöohjeesta, milloin 
palautustasoja pitää käyttää.) 

Tuote- 
ryhmä 

Käytetty polttoaine 
(Kirjaa määrä sen vuoden sarakkeeseen, jolloin tuotteesta on maksettu vero.) 

kilowattituntia, tonnia, megawattituntia, kiloa tai litraa 

2023 2022 2021 2020 

Muu ajankohta 

Vuosi: 

Valmistevero ilman 
huoltovarmuusmaksua 

euroa 

Kivihiili (t) 1a 

Maakaasu (MWh) 2a 

Mäntyöljy (kg) 3a 

Polttoturve (MWh) 4a 

Biokaasu (MWh) 5a 

Biokaasu H (MWh) 8a

Kevyt polttoöljy, tammi– 
kesäkuun palautustaso (l) 

Kevyt polttoöljy, heinä– 
joulukuun palautustaso (l) 

Nestekaasu, tammi–kesäkuun 
palautustaso (kg) 

Nestekaasu, heinä–joulukuun 
palautustaso (kg) 

Kevyt polttoöljy (l) 60a 

Kevyt polttoöljy, rikitön (l) 61a 

Biopolttoöljy (l) 62a 

Biopolttoöljy R (l) 63a 

Biopolttoöljy T (l) 64a 

Raskas polttoöljy (kg) 71a 

Nestekaasu (kg) 110a 
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Vero yhteensä 



Y-tunnus ENERGIAINTENSIIVISEN YRITYKSEN 
VERONPALAUTUSHAKEMUS 
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Valmisteverojen erittely Maksetut valmisteverot 
euroa 

Vähennykset 
euroa 

Lisäykset 
euroa 

Yhteensä 
euroa 

Sähkö 

Kivihiili 

Maakaasu 

Mäntyöljy 

Polttoturve 

Biokaasu 

Kevyt polttoöljy 

Nestekaasu 

Biopolttoöljy 

Raskas polttoöljy 

Ostolämpö (liitä hakemukseen 
polttoaine-erittely, lomake 1451) 

Verot yhteensä 

Selvitys vähennyksistä tai lisäyksistä (jatka tarvittaessa erillisellä liitteellä) 



 ....................................................... 

 ................................................... 

Y-tunnus ENERGIAINTENSIIVISEN YRITYKSEN 
VERONPALAUTUSHAKEMUS 
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Muut kuin itse käytetyt energiatuotteet (täytä vain, jos yritys on luovuttanut energiatuotteita muille) 
Olen huomioinut toiselle luovutukset, kun olen laskenut verojen määrän 

Kyllä En 

Jalostusarvo euroa 

Tilinkaudelta vahvistetun tilinpäätöksen mukainen 
Liikevoitto tai -tappio 

+ Poistot ......................................................................... 

+ Arvon alentumiset 

+ Henkilöstökulut yhteensä ............................................ 

_ Veronpalautus

= Jalostusarvo 

Haettavan palautuksen määrä euroa 

A = Jalostusarvo x kynnysarvo 

B = Verot yhteensä1)  – A 

C = Palautusprosentti x B 

Palautus maksetaan vain 50 000 euroa ylittävältä osalta _ 50 000

Palautettava määrä 
1) Käytä sivun 4 Verot yhteensä -summaa.

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys (liitä tarvittaessa valtakirja) 

Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä. Muualle lomakkeeseen kirjoittamaasi tietoa ei käsitellä. Käytä vain vero.fi:stä tulostettuja lomakkeita, älä niiden kopioita. 
Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei lomakkeen optinen luku onnistu. 
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