DEKLARERA PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

PUNKTSKATTEDEKLARATION FÖR KÖPVÄRME
(BILAGA)
Med denna blankett deklarerar du de bränslen som använts
för produktion av det värme som du köpt och punktskatter
på dem utan en försörjningsberedskapsavgift.

Returnera bilagan som en del av ansökan om skatteåterbäring till ett energiintensivt företag (blankett 1450r).
Sökande (fyll i samma uppgifter som på blankett 1450r)
Namn

FO-nummer

Räkenskapsperiod för vilken återbäring söks (ddmmåååå−ddmmåååå)1)

14511

1)

Återbäringsansökan ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 6 månader efter räkenskapsperiodens utgång (läs mer i blankettsanvisningen).

Producent av köpvärme
Namn

FO-nummer

Köpvärmeproducentens kontaktperson
Namn

VEROH 1451r 1.2022 (sida 1/3)

E-postadress

Köpt värme (MWh)

Telefonnummer

PUNKTSKATTEDEKLARATION FÖR KÖPVÄRME
(BILAGA)

FO-nummer

14512

Bränslen som använts för produktion av köpvärme och skatt per produkt utan försörjningsberedskapsavgift
Produkt
(Läs i blankettanvisningen om
när återbäringsnivåerna ska
användas.)

Produktgrupp

Elström, skatteklass II (kWh)

2

Stenkol (t)

1

Naturgas (MWh)

2

Tallolja (kg)

3

Bränntorv (MWh)

4

Biogas (MWh)

5

Återbäringsnivån för lätt
brännolja, januari–juni (l)
Återbäringsnivån för lätt
brännolja, juli–december (l)
Återbäringsnivån för flytgas,
januari–juni (kg)

VEROH 1451r 1.2022 (sida 2/3)

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

Bränsle som använts
(Anteckna mängden i kolumnen för skattebetalningsåret)
kilowattimmar, ton, megawattimmar, kilogram eller liter
2022

2021

2020

2019

Annan tidpunkt
År:

Punktskatt
euro

PUNKTSKATTEDEKLARATION FÖR KÖPVÄRME
(BILAGA)

FO-nummer

De bränslen för kombinerad produktion av el och värme som använts för producering av köpvärme samt skatt per produkt utan försörjningsberedskapsavgift (ange här produkter med lägre skattesats)

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

Produktgrupp

Stenkol (t)

1a

Naturgas (MWh)

2a

Tallolja (kg)

3a

Bränntorv (MWh)

4a

Biogas (MWh)

5a

Bränsle som använts
(Anteckna mängden i kolumnen för skattebetalningsåret)
kilowattimmar, ton, megawattimmar, kilogram eller liter
2022

2021

2020

2019

Annan tidpunkt
År:

Punktskatt
euro

14513

Återbäringsnivån för lätt
brännolja, januari–juni (l)
Återbäringsnivån för lätt
brännolja, juli–december (l)
Återbäringsnivån för flytgas,
januari–juni (kg)

VEROH 1451r 1.2022 (sida 3/3)

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

Skattefria bränslen för köpvärme (MWh)
Datum

Skatt totalt

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.

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

