
  
 

  

TEOLLISEN TUOTANNON JA ÖLJYNJALOSTUS- 
PROSESSIN VERONPALAUTUSHAKEMUS 

Jos samalla hakijalla on useita tuotantolaitoksia, tee yksi
hakemus kutakin tuotantolaitosta kohden. 
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Hakija 
Nimi Y-tunnus 

Osoite 

Hakijan yhteyshenkilö 
Nimi Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Tuotantolaitoksen osoite 

Hakujakso 

Kalenterivuosi 6 kk: tammikuu–kesäkuu 6 kk: heinäkuu–joulukuu 

Vuosi 

Polttoaineen käyttötarkoitus 

Välitön ensikäyttö 
tavaranvalmistuksessa Raaka-aine Apuaine Energianlähde öljynjalostusprosessissa 



Y-tunnus 

Tuote 
(Katso täyttöohjeesta, milloin
palautustasoja pitää käyttää.) 

Tuote- 
ryhmä 

Verottomasti käytetty polttoaine
(Kirjaa määrä hankintavuoden sarakkeeseen.)

tonnia, megawattituntia, litraa tai kiloa 
2022 2021 2020 2019 

Muu ajankohta 

Vuosi: 
Palautus 

euroa 

Kivihiili (t) 1 

Maakaasu (MWh) 2 

Biokaasu (MWh) 5 

Biokaasu R (MWh) 6 

Biokaasu T (MWh) 7 

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 

Bionestekaasu (kg) 111 

Bionestekaasu R (kg) 112 

Bionestekaasu T (kg) 113  
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Palautus yhteensä 

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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