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L a k i

1185/2014

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 2 §:n

6 kohta, 8 a §:n 1 momentti, 26 a § sekä liite,
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 6 kohta laissa 1306/2007, 8 a §:n 1 momentti laissa 1446/2011,

26 a § laissa 1132/2013 ja liite laeissa 612/2012 ja 1132/2013, seuraavasti:

2 §
Tässä laissa tarkoitetaan:

— — — — — — — — — — — — —
6) teollisuudella Tilastokeskuksen vuoden

2008 toimialaluokituksen (TOL 2008) pää-
luokkaan C (teollisuus) kuuluvaa toimintaa;
kaivosmineraalien rikastamista, vaikka se ta-
pahtuu pääluokkaan B (kaivostoiminta ja lou-
hinta) kuuluvan toiminnan yhteydessä; ei
kuitenkaan kaivostoiminnassa ja louhinnassa
saatujen metallimalmien ja mineraalien siirtä-
mistä, murskaamista, hienontamista, jauha-
mista, seulomista, pesua tai muuta muokka-
usta rikastamista edeltävään muotoon; teolli-
suuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen
kuulumattoman tukitoiminnon harjoittami-
nen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan
yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pää-
asiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotan-
totoimintaan; teollisuuteen rinnastetaan myös
ammattimainen kasvihuoneviljely;
— — — — — — — — — — — — —

8 a §
Jos yrityksen tilikauden aikana teollisuu-

dessa muuna kuin moottoripolttoaineena
käyttämistä, tässä laissa tarkoitetuista tuot-
teista, kevyestä tai raskaasta polttoöljystä,
biopolttoöljystä ja nestekaasusta maksamat
tai niiden hankintahintaan sisältyneet valmis-
teverot (maksettujen valmisteverojen määrä)
ovat enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen
jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylime-
nevältä osalta hakea takaisin 85 prosenttia
maksettujen valmisteverojen määrästä (ve-
ronpalautus). Veronpalautuslaskelmassa käy-
tettävän jalostusarvon on oltava nolla tai sitä
suurempi luku. Näin lasketusta veronpalau-
tuksesta maksetaan kuitenkin vain 50 000 eu-
ron ylittävä osuus. Laskettaessa maksettujen
valmisteverojen määrää yritys voi ottaa huo-
mioon hankkimaansa kaukolämpöön ja pro-
sessihöyryyn sisältyneiden tässä momentissa
tarkoitettujen tuotteiden valmisteverot, jos se
voi esittää siitä luotettavan selvityksen. Osto-
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lämpöön sisältyneet verot määrätään lämpöä
tuottaneen laitoksen verokauden aikana läm-
möntuotantoon sisältyneiden valmisteverojen
keskiarvosta.
— — — — — — — — — — — — —

26 a §
Edellä 4 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua

veronalennusta ja 8 a §:ssä tarkoitettua ve-
ronpalautusta ei myönnetä yritykselle, joka
on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisä-
markkinoille soveltuviksi perussopimuksen
107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun ko-
mission asetuksen (EU) N:o 651/2014 1 ar-

tiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla taloudellisesti vaikeuksissa tai jota
koskee mainitun artiklan 4 kohdan a alakoh-
dassa tarkoitettu komission aikaisempaan
päätökseen perustuva maksamaton perintä-
määräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvas-
taiseksi ja sisämarkkinoille soveltumatto-
maksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Lain 8 a §:n 1 momenttia sovelletaan
1 päivänä tammikuuta 2015 ja sen jälkeen
alkaneisiin tilikausiin.
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Liite

VEROTAULUKKO 1

Tuote Tuote-
ryhmä

Energia-
sisältövero

Hiilidioksidi-
vero

Huolto-
varmuus-
maksu

Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut
kiinteät polttoaineet
euroa/t

1 47,10 106,14 1,18 154,42

Maakaasu, euroa/MWh 2 6,65 8,71 0,084 15,444

VEROTAULUKKO 2

Tuote Tuote-
ryhmä

Energia-
vero

Huoltovar-
muusmaksu

Yhteensä

Sähkö snt/kWh
– veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
– veroluokka II 2 0,69 0,013 0,703
Mäntyöljy snt/kg 3 22,12 0 22,12
Polttoturve euroa/MWh 4 3,40 0 3,40
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