
 

 

 
 

 

 

 

  
  

 

JÄTEVEROILMOITUS 

Jos korjaat aiempaa ilmoitusta, täytä koko 
lomake uudelleen. Anna siis uudelleen 
myös ne tiedot, jotka olivat alkuperäisessä 
ilmoituksessa oikein. 

ILMOITA VERKOSSA 
vero.fi/omavero 

Verohallinto 
Valmisteverotus 
PL 20 
00052 VERO 

Ei ilmoitettavaa Verovelvollinen 
Nimi Y-tunnus 

Osoite Verokausi Verovuosi 

Verovelvollisen yhteyshenkilö 
Nimi Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Korjauksen syy 
Täytä vain, jos korjaat aiemmin ilmoitettuja tietoja. 

Lasku- tai täyttövirhe Oikeuskäytännön muutos 

Verotarkastuksessa saatu ohjaus Laintulkintavirhe 

Kaatopaikalle toimitetut jätteet jäteryhmittäin 
02 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä 

elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyneet jätteet 

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 

Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, 
metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa
syntyneet jätteet 02 01 

Lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden
valmistuksessa ja jalostuksessa syntyneet jätteet.
Ei kuitenkaan jäteryhmän 02 02 01 pesu- ja
puhdistuslietteet 02 02 

Hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, 
kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksessa 
ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, 
hiivan ja hiivauutteen valmistuksessa sekä melassin 
valmistuksessa ja käymisessä syntyneet jätteet 02 03 

Sokerin jalostuksessa syntyneet jätteet 02 04 

Maidonjalostusteollisuudessa syntyneet jätteet 02 05 

Leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa 
syntyneet jätteet 02 06 

Alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmis-
tuksessa syntyneet jätteet. Ei kuitenkaan kahvin,
teen ja kaakaon valmistuksessa syntyneet jätteet 02 07 
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03 Puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen, massan, paperin ja kartongin valmistuksessa syntyneet jätteet  

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 

Puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen 
valmistuksessa syntyneet jätteet 03 01 

Massan, paperin ja kartongin valmistuksessa ja 
jalostuksessa syntyneet jätteet. Ei kuitenkaan 
jäteryhmän 03 03 02 soodasakka 03 03 

04 Nahka-, turkis- ja tekstiiliteollisuudessa syntyneet jätteet 

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 

Nahka- ja turkisteollisuudessa syntyneet jätteet 04 01 

Tekstiiliteollisuudessa syntyneet jätteet 04 02 

05 Öljynjalostuksessa, hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä ja maakaasun puhdistuksessa syntyneet jätteet 

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 

Öljynjalostuksessa syntyneet jätteet 05 01 

Hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyneet jätteet 05 06 

Maakaasun puhdistuksessa ja kuljetuksessa 
syntyneet jätteet 05 07 

07 Orgaanisissa kemian prosesseissa syntyneet jätteet 

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 

Orgaanisten peruskemikaalien valmistuksessa, 
sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyneet jätteet 07 01 

Muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmis-
tuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä 
syntyneet jätteet 07 02 
Orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuk-
sessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä 
syntyneet jätteet 07 03 

Orgaanisten kasvinsuojeluaineiden, puunsuoja-
kemikaalien ja muiden biosidien valmistuksessa, 
sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyneet
jätteet 07 04 

Lääkkeiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa
ja käytössä syntyneet jätteet 07 05 

Rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistus-
aineiden, desinfiointiaineiden sekä kosmeettisten 
aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa 
ja käytössä syntyneet jätteet 07 06 

Hienokemikaalien ja kemikaalien valmistuksessa, 
sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyneet 
jätteet, joita ei ole mainittu muualla jäteryhmässä 07 07 07 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Y-tunnus 

JÄTEVEROILMOITUS 
V

E
R

O
H

 1
42

7 
1.

20
23

 (
si

vu
 3

/5
) 

14
27

3 

08 Pinnoitteiden, liimojen, tiivistysmassojen sekä painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä 
syntyneet jätteet 

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 

Maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, 
jakelussa, käytössä ja poistossa syntyneet jätteet 08 01 

Muiden pinnoitteiden (ml. keraamisten materiaalien) 
valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja
käytössä syntyneet jätteet 08 02 

Painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa
ja käytössä syntyneet jätteet 08 03 

Liimojen ja tiivistysmassojen (ml. vedenpitävien 
aineiden) valmistuksessa, sekoituksessa, 
jakelussa ja käytössä syntyneet jätteet 08 04 

Jätteet, joita ei ole mainittu muualla jäteryhmässä 08 08 05 

09 Valokuvateollisuudessa syntyneet jätteet 

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 

Valokuvateollisuudessa syntyneet jätteet 09 01 

10 Termisissä prosesseissa syntyneet jätteet 

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 

Voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa 
syntyneet jätteet. Ei kuitenkaan jäteryhmän 
10 01 07 savukaasujen rikinpoistossa syntyneet 
lietemäiset kalsiumpohjaiset reaktiojätteet eikä ne 
jäteryhmän 10 01 20 muut jätevesien käsittelyssä 
toimipaikalla syntyneet lietteet, jotka sisältävät 
vaarallisia aineita 10 01 

Rauta- ja terästeollisuudessa syntyneet jätteet.
Ei kuitenkaan jäteryhmän 10 02 01 kuonan käsit-
telyssä syntyneet jätteet eikä ne jäteryhmän 10 02 13
muut kaasujen käsittelyssä syntyneet lietteet ja suo-
datuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita 10 02 

11 Metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa sekä ei-rautametallien 
hydrometallurgiassa syntyneet jätteet 

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 

Kuumaupotuksessa syntyneet jätteet 11 05 

12 Metallien ja muovien muovauksessa, fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä sekä vedellä ja höyryllä 
tehdyssä rasvanpoistossa syntyneet jätteet 

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 
Metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaa-
lisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyneet 
jätteet 12 01 

Vedellä ja höyryllä tehdyssä rasvanpoistossa 
syntyneet jätteet 12 03 
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15  Pakkausjätteet, absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat  ja suojavaatteet, joita ei ole mainittu muualla 
jäteluettelossa 

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 

Pakkaukset 
(ml. yhdyskuntien erilliskerätty pakkausjäte) 15 01 

Absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, 
puhdistusliinat ja suojavaatteet 15 02 

16 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla jäteluettelossa 

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 

Romuajoneuvot (ml. liikkuvat työkoneet) sekä 
romuajoneuvojen purkamisessa ja ajoneuvojen 
huollossa syntyneet jätteet 16 01 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja muiden laitteiden
jätteet 16 02 

Epäkurantit tuotteiden valmistuserät ja
käyttämättömät tuotteet 16 03 

Painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja
käytöstä poistetut kemikaalit 16 05 

Paristot ja akut 16 06 

Kuljetussäiliöiden, varastosäiliöiden ja tynnyrien 
puhdistuksessa syntyneet jätteet 16 07 

Käytetyt katalyytit (ml. katalysaattorit) 16 08 

Vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka on käsitelty 
muualla kuin jätteen syntypaikassa 16 10 

17 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyneet jätteet (ml. pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset) 

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 

Betoni, tiilet, laatat ja keramiikka 17 01 

Puu, lasi ja muovit 17 02 

Bitumiseokset, kivihiiliterva ja kivihiilitervatuotteet 17 03 

Metallit (ml. niiden seokset eli lejeeringit) 17 04 

Kipsipohjaiset rakennusaineet 17 08

Muut rakentamisessa ja purkamisessa
syntyneet jätteet 17 09 

18 Ihmisten ja eläinten terveydenhoidossa tai siihen liittyvässä tutkimustoiminnassa syntyneet jätteet (lukuun ottamatta 
keittiö- ja ravintolajätteitä, jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa) 

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 
Synnytyslaitoksissa, taudinmäärityksessä, 
sairaanhoidossa tai sairauksien ennaltaehkäisyssä 
syntyneet jätteet 18 01 

Eläinten tautien tutkimuksessa, määrityksessä sekä 
hoidossa ja ennaltaehkäisyssä syntyneet jätteet 18 02 
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19  Jätehuoltolaitoksissa, erillisissä jätevedenpuhdistamoissa ja ihmisten tai teollisuuden käyttöön tarkoitetun veden     
valmistuksessa syntyneet jätteet 

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 

Jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyneet jätteet 19 01 

Jätteiden fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä 
(ml. krominpoistossa, syanidinpoistossa ja 
neutraloinnissa) syntyneet jätteet 19 02 

Stabiloidut ja kiinteytetyt jätteet 19 03 

Lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyneet jätteet 19 04 

Kiinteiden jätteiden aerobisessa käsittelyssä 
syntyneet jätteet 19 05 

Jätteiden anaerobisessa käsittelyssä 
syntyneet jätteet (nesteet ja lietteet) 19 06 

Kaatopaikan suotovedet 19 07 

Jätevedenpuhdistamoissa syntyneet jätteet, joita ei 
ole mainittu muualla jäteryhmässä 19 19 08 

Ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun 
veden valmistuksessa syntyneet jätteet 19 09 

Metallia sisältävien jätteiden paloituksessa
syntyneet jätteet 19 10 

Öljyn regeneroinnissa syntyneet jätteet 19 11 
Jätteiden mekaanisessa käsittelyssä 
(kuten lajittelussa, murskaamisessa, paalauksessa ja 
pelletoinnissa) syntyneet jätteet, joita ei ole
mainittu muualla jäteryhmässä 19 19 12 

Maaperän ja pohjaveden kunnostamisessa 
syntyneet jätteet 19 13 

20 Yhdyskuntajätteet eli asumisessa syntyneet jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet 

Jätteet 
Jäte-

ryhmä 
Verollinen määrä 

tonnia 
Veroton määrä 

tonnia 
Jätevero 

euroa 

Erilliskerätyt jakeet 20 01 

Puutarha- ja puistojätteet
(ml. hautausmaiden hoidossa syntyneet jätteet) 20 02 

Muut yhdyskuntajätteet 20 03 

Kaikkien jäteryhmien vero yhteensä 

euroa 

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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