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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och 
vissa bränslen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om punktskatt på elström och vissa bränslen 
ändras. Ändringarna gäller elproduktion i li-
ten skala.  

Definitionen av de kraftverk som inte alls 
omfattas av beskattningen av elström ändras 
till att gälla kraftverk med en nominell effekt 
på högst 100 kilovoltampere, i stället för an-
läggningar med en effekt på 50 kilovoltam-
pere som för närvarande.  

Samtidigt upphävs den nuvarande bestäm-
melsen om att den skattemässiga behandling-
en av kraftverk vars nominella effekt är stör-
re än 50 kilovoltampere men högst 2 000 ki-
lovoltampere är beroende av om elströmmen 
överförs till ett elnät eller inte under en ka-
lendermånad. I stället föreslås det bli före-
skrivet att inte heller ett kraftverk med en 
nominell effekt på mer än 100 kilovoltampe-
re ska omfattas av beskattningen, om den el-
mängd som det producerar under ett kalen-
derår inte överstiger 800 000 kilowattimmar. 

Effekten i det kraftverk där elströmmen pro-
duceras har inte längre någon betydelse. För 
att den årliga produktionsgränsen på 
800 000 kilowattimmar ska kunna övervakas 
föreslås det ett förenklat beskattningsförfa-
rande för de kraftverk som omfattas av denna 
bestämmelse. Dessa kraftverk ska registrera 
sig som skattskyldiga och årligen lämna Tul-
len en skattedeklaration över den elström 
som de producerat.  

Regleringen av småskalig elproduktion 
gäller på samma sätt som för närvarande så-
väl de kraftverk som använder fossil energi 
som de som använder förnybar energi.  

Dessutom görs det i lagen preciseringar av 
teknisk natur till följd av de ändrade defini-
tionerna när det gäller småskalig produktion. 

Propositionens inverkan på statsbudgeten 
för 2015 beaktas i tilläggsbudgetförfarandet.  

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt. 
 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Nationell lagstiftning och praxis 

Energibeskattningen  

Enligt lagen om punktskatt på elström och 
vissa bränslen (1260/1996), nedan elskatte-
lagen, tas punktskatt på elström ut för alla 
former av elström oavsett produktionssätt. 
Skatten baseras därmed inte på kol- eller 
energiinnehållet i de bränslen som används 
för elproduktion. Alla bränslen som används 
för elproduktion är befriade från skatt. Där-
emot ska punktskatt betalas för skattepliktiga 
bränslen när de används för värmeproduk-
tion. I kombinerad produktion av el och vär-
me, nedan kombinerad produktion, beskattas 
endast de bränslen som använts för att pro-
ducera nyttiggjord värme. Koldioxidskatten 
på bränslen som används i kombinerad pro-
duktion har halverats i syfte att främja sådan 
produktion. 

Punktskatten på elström är graderad i två 
skatteklasser. Högre skatt, enligt skatteklass 
I, tas ut för elström som används exempelvis 
i hushållen och inom servicefunktioner och 
den offentliga sektorn samt vid byggande. 
Till skatteklass II, som är lägre, hör industrin, 
datorhallarna och jordbruket. 

Till den mest typiska kategorin av dem 
som är skyldiga att betala punktskatt på el-
ström hör enligt 5 § 1 mom. i elskattelagen 
elnätsinnehavarna och de som i sin förvärvs-
verksamhet producerar elström, dvs. elpro-
ducenter. Enligt 7 § i elskattelagen är sådan 
el fri från skatt som överförs till ett elnät av 
en elproducent eller som överförs från ett el-
nät till ett annat. Bestämmelsen innebär att 
elproducenter, t.ex. vattenkraftverk, överför 
elströmmen som skattefri till ett elnät och att 
skatten på den i praktiken betalas av den nät-
innehavare som överlåter el till användarna, 
enligt antingen skatteklass I eller skatteklass 
II. Elproducenten är punktskatteskyldig för 
den el som inte överförs till ett elnät och som 
elproducenten själv använder för ett ändamål 
enligt skatteklass I eller II. Skogsindustrin 
producerar t.ex. avsevärda mängder förnybar 
el för sina egna behov och betalar skatt enligt 

skatteklass II för den. De skattskyldiga ska 
registrera sig hos Tullen som skyldiga att be-
tala punktskatt på elström. Varje skatteperi-
od, dvs. kalendermånad, lämnar de en skatte-
deklaration om elöverföringen, sin egen för-
brukning och om överlåtelse till förbrukning. 
Skattedeklarationen kan lämnas elektroniskt 
och den skattskyldige kan ansöka om till-
stånd hos Tullen att lämna deklarationen mer 
sällan än varje månad. 

Beskattningen av småskalig elproduktion 
följer huvuddragen ovan, men för att den 
administrativa bördan ska kunna minskas och 
tillfällig produktion av tillskottsenergi och 
småskalig produktion av förnybar el undan-
tas från skatt innehåller elskattelagen vissa 
lindringar för småskalig produktion. Enligt 
5 § 2 mom. 1 punkten i elskattelagen är den 
inte punktskatteskyldig som producerar el-
ström i en generator vars effekt är högst 
50 kilovoltampere (mikrokraftverk) eller med 
en helhet som består av flera elproduktions-
anläggningar och vars nominella effekt är 
högst 50 kilovoltampere. Gränsen för mikro-
kraftverks nominella effekt är i enhetlighet 
med bestämmelserna om kraftverkens skyl-
dighet att utföra mätningar. I statsrådets för-
ordning om utredning och mätning av elleve-
ranser (66/2009) anges som gräns för skyl-
digheten att mäta elmängden 3x63 ampere, 
vilket motsvarar en nominell effekt på ca 
43 kilovoltampere. Egen förbrukning av el 
som har producerats i ett mikrokraftverk är 
skattefri, och dessutom kan elen överföras till 
ett elnät på samma sätt som el från alla andra 
kraftverk. Nätinnehavaren betalar skatt för 
den el som mikrokraftverket överför till ett 
elnät när elen överförs från nätet till förbruk-
ning. Även administrativt sett är mikrokraft-
verkens ställning enkel eftersom de inte be-
höver registrera sig som punktskatteskyldiga 
och inte heller omfattas av skyldigheten att 
mäta sin el.  

I praktiken varierar den elmängd som un-
der ett år produceras vid kraftverken avsevärt 
beroende på kraftverkets typ och storlek. I en 
biogasanläggning med kombinerad produk-
tion och en nominell effekt på 50 kilovolt-
ampere kan den årliga elproduktionen t.ex. 
ligga nära det teoretiska maximumet, dvs. 
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mer än 400 000 kilowattimmar, medan den 
elmängd som produceras av vinkraftverk el-
ler solpaneler med samma effekt uppgår till 
högst 60 000—100 000 kilowattimmar. En 
elmängd på 400 000 kilowattimmar räcker 
för årsbehovet för ca 20—25 eluppvärmda 
enfamiljshus med traditionell energieffektivi-
tet eller ca 200 lägenheter i flervåningshus. 
Som mest varierar skatteförmånen enligt den 
skattenivå i elskatteklass I som föreslås i re-
geringens proposition med förslag till änd-
ring av lagstiftningen om energibeskattning 
(RP 128/2014 rd) från ca 9 000 euro per år 
för biokraftverk till 2 000—3 000 euro per år 
för vind- och solkraftverk.  

Enligt 5 § 2 mom. 2 punkten i elskattelagen 
behöver punktskatt inte heller betalas om el-
strömmen produceras i en generator vars ef-
fekt är över 50 men högst 2 000 kilovoltam-
pere (småkraftverk) eller med en helhet som 
består av flera elproduktionsanläggningar 
över 50 kilovoltampere men vars nominella 
effekt är högst 2 000 kilovoltampere, om el-
strömmen inte överförs till ett elnät. Småska-
liga producenter som är verksamma på detta 
sätt betalar inte skatt på den el som de själva 
producerar och förbrukar. Om småkraftverk 
däremot kan överföra elström till ett elnät 
blir de skyldiga att registrera sig som skatt-
skyldiga och får de andra skyldigheter som 
skattskyldigheten medför. Överföringen till 
ett elnät av elström som har producerats av 
småkraftverk är skattefri eftersom det betalas 
skatt på elen när den överförs från nätet till 
förbrukning. När elström har överförts till ett 
elnät har småkraftverk likställts med produ-
center av el i industriell skala. Det är motive-
rat för att elproducenter och elkonsumenter 
ska behandlas lika eftersom den övre gränsen 
är hög i definitionen av småkraftverk och 
man i det sammanhanget inte egentligen kan 
tala om småskalig produktion. Den skatteför-
del som småkraftverk som avses i den gäl-
lande elskattelagen får kan t.ex. som högst 
vara ca 350 000 euro per år, räknat enligt 
skattenivån i elskatteklass I. Räknat enligt 
skattenivån för industri, jordbruk och dator-
hallar överstiger den maximala förmånen 
100 000 euro. Den kalkylerade skatteförmå-
nen varierar således inte bara enligt typen av 
kraftverk som producerar elströmmen och 

kraftverkets nominella effekt utan också en-
ligt elströmmens användningsändamål. 

Inom lagens tillämpningspraxis har be-
stämmelsen om småkraftverk tolkats till de-
ras fördel, så att småskaliga producenter 
måste betala skatt för den el som de produce-
rar och själva förbrukar bara för de kalen-
dermånader då elström har överförts från 
kraftverket till ett elnät. Även om skatteför-
månen i vissa fall kan vara avsevärd i syn-
nerhet för småkraftverk med stor nominell 
effekt, får småkraftverk med samma effekt i 
vissa fall ingen skatteförmån alls om de varje 
månad överför små mängder elström till ett 
elnät. Även i dessa fall får den småskaliga 
producenten dock elen till självkostnadspris, 
utan överföringsavgifter. 

När mikro- eller småföretag har byggts för 
ett företags eller en persons eget bruk, räcker 
kraftverkets elproduktion i regel inte till för 
att helt och hållet täcka hela elförbrukningen. 
Då skaffar man vanligen skattepliktig tillägg-
sel via ett elnät. Ofta utgör tilläggselen en be-
tydande del av företagets eller bostadens el-
förbrukning. 

Skattelättnaderna inom mikroproduktionen 
och den småskaliga produktionen är generel-
la, dvs. de gäller både kraftverk som använ-
der förnybar energi och kraftverk som an-
vänder fossila bränslen. Avsikten med be-
stämmelserna har varit att minska det admi-
nistrativa arbetet för såväl myndigheter som 
aktörer som tillfälligt producerar el i liten 
skala. Samtidigt har man strävat efter att 
samordna skattelagstiftningen med den övri-
ga regleringen inom energisektorn. 

Syftet med de skattebestämmelser som 
gäller mikro- och småkraftverk är inte att de 
ska vara ett stödinstrument för någon viss 
form av elproduktion. Som ett led i strävan-
dena att rationalisera och effektivisera admi-
nistreringen av energistöden slopades vid in-
gången av 2011 de skattestöd i skattelagstift-
ningen som hade godkänts för statligt stöd 
för elström producerad med förnybar energi, 
och stödjandet av elproduktion överfördes 
centraliserat på Energimyndigheten.  

 
Stöden till elproduktion 

Stöd till elproduktion betalas som ett så 
kallat inmatningspris, som är avsett att öka 
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produktionskapaciteten för el från förnybara 
energikällor och att förbättra konkurrenskraf-
ten för skogsflis i förhållande till alternativa 
bränslen. Lagen om stöd till produktion av el 
från förnybara energikällor (1396/2010) 
trädde i kraft vid ingången av 2011. Produk-
tionsstödet betalas via statsbudgeten och 
Energimyndigheten utövar tillsyn över efter-
levnaden av lagen och administrerar syste-
met.  

Med ett inmatningspris stöder man elpro-
duktion som baserar sig på vindkraft, skogs-
flis, biogas och trädbränsle. Stödet betalas 
som skillnaden mellan det i lagen angivna 
riktpriset och marknadspriset på el eller ut-
ifrån marknadspriset på en utsläppsrätt och 
skatten på torv. Dessutom deltar elproducen-
terna på elmarknaden och får marknadspriset 
på el vid försäljning av den el de producerat. 
Bara nya kraftverk som inte har beviljats 
några andra statliga stöd kan godkännas för 
tariffsystemet.  

Produktionsstödet är avsett för energipro-
duktion i industriell skala. Minimieffekten 
för vindkraftverk är 500 kilovoltampere samt 
för biogas-, trädbränsle och skogsfliskraft-
verk 100 kilovoltampere. De administrativa 
kostnaderna har beaktats vid bedömningen 
av stödsystemets lämplighet för småskalig 
elproduktion.  

Utöver produktionsstödet finns det i Fin-
land flera olika investerings- och utveck-
lingsstöd som hänför sig till främjandet av 
småskalig produktion av förnybar el, såsom 
det av miljöministeriet beviljade behovsprö-
vade energiunderstödet för småhus, det av 
arbets- och näringsministeriet beviljade ener-
gistödet för företag, kommuner och sam-
manslutningar, de av jord- och skogsbruks-
ministeriet beviljade stöden för förnybar 
energi på landsbygden, de av Tekes – utveck-
lingscentralen för teknologi och innovationer 
beviljade forsknings- och utvecklingsstöden 
för företag och de via arbets- och näringsmi-
nisteriets strukturfonder finansierade utveck-
lings- och investeringsprojekten i olika land-
skap. Dessutom kan man inom inkomstbe-
skattningen få hushållsavdrag bl.a. för olika 
underhålls- och reparationsarbeten i hemmet 
eller fritidsbostaden. Exempelvis ger installa-
tion av ett system för sol- eller jordvärme el-

ler av luftvärmepump i ett enfamiljshus eller 
en fritidsbostad rätt till hushållsavdrag. 

Den småskaliga elproduktionen har utretts 
mer detaljerat i den arbetsgrupp för främjan-
de av småskalig energiproduktion som ar-
bets- och näringsministeriet tillsatte i decem-
ber 2013. Arbetsgruppens mandat löpte från 
och med den 1 januari till och med den 
30 november 2014. 
 
1.2 Lagstiftningen i EU 

Energibeskattningen 

På energiprodukter tillämpas rådets direk-
tiv 2008/118/EG om allmänna regler för 
punktskatt och om upphävande av direktiv 
92/12/EEG, nedan punktskattedirektivet. Där 
föreskrivs det om de produkter som omfattas 
av den harmoniserade punktbeskattningen, 
om beskattningsgrunderna och beskattnings-
förfarandet och om det tillsynssystem som 
omfattar tillverkning, lagring och överföring 
av produkter mellan medlemsstaterna. Pro-
dukterna beskattas i den medlemsstat där de 
slutligen förbrukas. Tillsyns- och överfö-
ringsbestämmelserna för punktbeskattningen 
tillämpas exempelvis inte på el eftersom ris-
kerna för missbruk och skattebedrägeri inte 
anses vara särskilt stora på det området. 

Bestämmelser om beskattningen av energi-
produkter och el finns i rådets direktiv 
2003/96/EG om en omstrukturering av ge-
menskapsramen för beskattning av energi-
produkter och elektricitet, nedan energiskat-
tedirektivet. Energiprodukter enligt artikel 2 i 
energiskattedirektivet är bl.a. motorbensin, 
dieselolja, lätt och tung eldningsolja, natur-
gas, stenkol och el. 

Energiskattedirektivet innehåller bestäm-
melser om skattens struktur och om minimi-
skattenivåer. Enligt direktivet ska medlems-
staterna för de produkter som avses i direkti-
vet ta ut skatt som motsvarar den minimi-
skattenivå som anges för produkten i fråga. 
Skatt ska tas ut för el när den överlåts till 
förbrukning t.ex. från ett elnät för företagens 
eller hushållens bruk eller från ett kraftverk 
till ett elnät utan att överföras till förbruk-
ning.  

EU:s energi- och punktbeskattningslag-
stiftning känner inte till skattefrihet för en 
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tillverkares förbrukning av en egen, punkt-
skattepliktig produkt utan all förbrukning är 
skattepliktig. Energiskattedirektivet gör det 
dock möjligt att låta bli att beskatta tillfällig, 
småskalig elproduktion. Avsikten är att lätta 
på den administrativa bördan när det gäller 
små produktionsmängder, som inte heller har 
särskilt stor inverkan på statsfinanserna eller 
handeln mellan medlemsstaterna. Å andra si-
dan ska man vid en bedömning av skattesy-
stemet komma i håg bestämmelserna om 
skattediskriminering i artikel 110 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, nedan 
FEUF, som utgör ett hinder för införande av 
ett skattesystem som innebär högre skatt för 
importerad el än för el producerad i Finland.  
 
Statliga stöd 

Sänkt energiskatt eller befrielse från skatt 
ska dessutom bedömas i ljuset av EU:s be-
stämmelser om statligt stöd, som innebär av-
sevärda inskränkningar i tillämpningen av 
befrielse från skatt. 

FEUF begränsar användningen av statliga 
stöd som ett finanspolitiskt instrument. Enligt 
artikel 107 är stöd som ges av en medlems-
stat eller med hjälp av statliga medel, av vil-
ket slag det än är, som snedvrider eller hotar 
att snedvrida konkurrensen genom att gynna 
vissa företag eller viss produktion, oförenligt 
med den gemensamma marknaden i den ut-
sträckning det påverkar handeln mellan med-
lemsstaterna. Graderad skatt eller skattefrihet 
för vissa produkter eller aktörer uppfyller 
t.ex. vanligen kriterierna för statligt stöd och 
kräver således i regel kommissionens god-
kännande.  

Åtgärder som kan anses utgöra statligt stöd 
ska anmälas till kommissionen innan de vid-
tas. Syftet med förfarandet med förhandsan-
mälan är att säkerställa att stöden är förenliga 
med den gemensamma marknaden, och en 
stödåtgärd kan inte tas i bruk innan kommis-
sionen har godkänt stödordningen. Kommis-
sionen har godkänt stöd om de kan motiveras 
t.ex. med miljöskäl. Inom energibeskattning-
en är det då de riktlinjer för statligt stöd till 
miljöskydd och energisektorn för 2014—
2020 (2014/C 200/01) som kommissionen 
har fastställt som ska tillämpas. Under vissa 
förutsättningar kan ett skattemässigt stöd in-

föras också utan kommissionens förhands-
godkännande. Då handlar det om ett förenk-
lat förfarande i enlighet med kommissionens 
förordning (EG) nr 651/2014 genom vilken 
vissa kategorier av stöd förklaras förenliga 
med den gemensamma marknaden enligt ar-
tiklarna 107 och 108 i FEUF, nedan allmän-
na gruppundantagsförordningen. De stöd 
som omfattas av gruppundantagsförordning-
en är statliga stöd som årligen anmäls och 
rapporteras i efterhand till kommissionen. En 
tillämpning av förordningen förutsätter att 
minimiskattenivåerna enligt energiskattedi-
rektivet iakttas och att förfarandet följer 
energiskattedirektivet.  

EU:s bestämmelser om statligt stöd och 
tolkningen av dem känner till ett undantag, 
som gäller beskattning, från principen att 
gradering av skatten betraktas som statligt 
stöd som fordrar kommissionens godkännan-
de. Enligt undantaget ska en skattemässig åt-
gärd inte betraktas som statligt stöd om den 
är förenlig med skattsystemets natur, struktur 
och logik och om den tillämpas konsekvent 
på alla produkter och aktörer. Grunden för 
skatten ska dock vara objektiv och den ska 
tillämpas enhetligt på alla konkurrerande 
produkter och företag.  

Bestämmelserna om statligt stöd tillämpas 
också på stödet till produktion av el och på 
utvecklings- och investeringsstöd. 

Om statliga stöd betalas till ett större be-
lopp än vad unionens lagstiftning möjliggör 
eller i strid med den, är det fråga om ett olag-
ligt stöd som kan leda till att tio års stöd in-
klusive ränta återkrävs. Dessutom omfattas 
statliga stöd av kumulationsregeln, som in-
nebär att stödprogram eller enskilda stöd och 
gruppundantag kumuleras med varandra. I 
stödintensiteten, dvs. stödets maximibelopp i 
förhållande till de godkända kostnaderna, ska 
således alla enskilda stöd för det aktuella 
specificerade projektet beaktas. Ett enskilt 
företag kan alltså ha flera projekt vars finan-
siering kumuleras separat. Avsikten med be-
stämmelsen är att förhindra att alltför stort 
stöd betalas till en åtgärd eller ett projekt.  
 
1.3 Bedömning av nuläget 

Det vanligaste är att el i liten skala produ-
ceras med solenergi och vindkraft men också 
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t.ex. med småskalig vattenkraft och biogas 
och genom småskalig kombinerad produk-
tion. Småskalig elproduktion i mikrokraft-
verk med en effekt på högst 50 kilovoltampe-
re har helt och hållet befriats från skyldighe-
ten att mäta elen och att betala punktskatt. 
Däremot är elproducenter i regel skyldiga att 
betala punktskatt på elström som har produ-
cerats vid småkraftverk med en nominell ef-
fekt på mer än 50 men högst 2 000 kilovolt-
ampere och med transmissionsförbindelse till 
ett elnät. Då ska dock punktskatt inte betalas 
om ingen el över huvud taget överförs till ett 
elnät under en kalendermånad, som utgör 
skatteperiod. Problem har uppstått med att 
punktskatt ska betalas för el producerad i 
småkraftverk till den del elproducenterna 
förbrukar elen själva, om också bara en liten 
mängd el överförs till ett elnät under en ka-
lendermånad. Detta leder i vissa fall till oän-
damålsenliga situationer när det gäller rik-
tandet av punktskatten på elström, och det 
leder för småkraftverken till administrativt 
arbete med deklarationen och betalningen av 
skatt.  

Avgörande för beskattningen av småskalig 
elproduktion och anknytande befrielser är 
kopplingen till kraftverkets nominella effekt. 
Kraftverk av olika typ producerar dock 
mycket olika mängder energi med samma 
nominella effekt. Kraftverk med kombinerad 
produktion eller naturgasturbiner kan t.ex. i 
teorin leverera nominell effekt året runt, var-
vid deras utnyttjningstid kan vara 8 760 tim-
mar per år. Solpaneler producerar el med av-
sevärt mycket mindre utnyttjningstid, vilken 
kan uppskattas till ca 1 000 timmar per år. 
För solpaneler varierar fullasttimmarna kraf-
tigt beroende på objekt och kan vara fler eller 
färre än det ovan beskrivna. En skattemässig 
behandling som är kopplad till elens nomi-
nella effekt innebär således att olika produk-
tionsformer behandlas på olika sätt, vilket 
missgynnar i synnerhet småkraftverk som ut-
nyttjar sol- och vindenergi. 

Befrielse från punktskatt på elström inne-
bär med nuvarande elenergipriser, överfö-
ringspriser och skattesatser att småskalig 
produktion får en ytterligare förmån på ca 
15—20 procent när det gäller elkostnaderna 
jämfört med om elen skaffas som skatteplik-
tig via ett elnät. Dessutom kan småkraftverk 

utnyttja investeringsstöd, som kan uppgå till 
omkring 30 procent av investeringskostna-
derna. Räknat i euro varierar skatteförmånen 
när det gäller el från flera tusen till rentav 
flera hundra tusen euro per år beroende på 
kraftverk och elens användningsändamål. 
Hushållen kan dessutom utnyttja hushållsav-
draget, som t.ex. vid investering i solpaneler 
innebär ett avdrag på ca 10 procent av inve-
steringskostnaderna. Dessutom går det att se-
nare får hushållsavdrag för eventuella under-
hållskostnader. Dessa åtgärders sammantag-
na främjande effekt är avsevärd med tanke på 
att priset på solenergi är stadigt sjunkande. 

Den småskaliga elproduktionen har ändrat 
karaktär och ökat avsevärt i omfattning jäm-
fört med den situation som rådde för 20 år 
sedan då den nuvarande skattemässiga be-
handlingen av småskalig produktion delvis 
slogs fast. Nivån på punktskatten på elström 
och därigenom också den ekonomiska nyttan 
av skattefrihet har även de ökat avsevärt. 
Gränserna för den nominella effekten när det 
gäller småskalig produktion uppfyller således 
i dagens läge inte längre nödvändigtvis kra-
vet i energiskattedirektivet på att verksamhe-
ten ska vara tillfällig och ringa. 

De ovannämnda faktorerna liksom även 
behovet av att beakta stödformerna för el 
som helhet mot bakgrund av bestämmelserna 
om statligt stöd har lett till en situation där 
beskattningen av småskalig elproduktion be-
höver ses över. 
 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

Alternativen för beskattning av småskalig 
elproduktion begränsas avsevärt genom de 
förbehåll som unionsrätten och den övriga 
nationella omvärlden ställer. Skattelösningen 
måste uppfylla energiskattedirektivets krav 
på att elproduktionen är tillfällig och ringa, 
och den får inte strida mot skattediskrimine-
ringsförbudet i artikel 110 i FEUF. För att 
ändringen ska kunna genomföras snabbt får 
den inte omfatta stöd enligt EU:s bestämmel-
ser om statligt stöd, vilket skulle förutsätta 
kommissionens förhandsgodkännande. Den 
får inte heller i strid med bestämmelserna om 
statligt stöd kumuleras med andra nationella 
stöd för elproduktion. 
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Målet är att ändringarna i beskattningen av 
småskalig elproduktion ska kunna införas 
snabbt och att de ska lämpa sig för alla for-
mer av elproduktion så att ett förfarande för 
statligt stöd kan undvikas. Samtidigt ska den 
föreslagna skattelösningen vara i överens-
stämmelse med produktionsstödet för förny-
bar el, med investerings-, produktions- och 
utvecklingsstöden i anslutning till småskalig 
elproduktion och med de anknytande be-
stämmelserna om statligt stöd. Den nya skat-
temodellen får inte leda till mångfaldigt stöd 
till vissa energiformer.  

Den lösning man går in för måste också 
administrativt sett vara så lätt som möjligt för 
olika aktörer men samtidigt också omfattas 
av skattekontroll. Med tanke på de offentliga 
finanserna får den inte i framtiden leda till 
stora och ständigt växande skatteförmåner 
och den vägen till förlorade skatteintäkter. 

Målet för den nya skattemodellen är tek-
nikneutralitet och till följd av den en rättvis 
och jämlik skattemässig behandling som be-
aktar särdragen hos olika elproduktionstekni-
ker. Skattelösningen ska också i fortsättning-
en sporra till och göra det möjligt med till-
skottsenergi i de objekt där tillgången på så-
dan är av central betydelse.  

För att de nämnda målen ska kunna nås är 
förslaget att beskattningen av småskalig el-
produktion ska ändras så att el som produce-
ras i ett kraftverk vars nominella effekt är 
högst 100 kilovoltampere inte omfattas av el-
skattelagen. Ingen punktskatt ska betalas för 
el som har producerats på detta sätt. El som 
har producerats i ett sådant mikrokraftverk 
ska dock på samma sätt som för närvarande 
omfattas av beskattningen om den överförs 
till ett elnät. Då är det den punktskatteskyldi-
ge nätinnehavaren som betalar skatten och 
som ska deklarera skatten på samma sätt som 
annan el som överlåts till förbrukning. Ett 
mikrokraftverk behöver således inte i någon 
situation göra en skattedeklaration eller beta-
la skatt. 

Dessutom föreslås det att anläggningar 
med en nominell effekt på mer än 100 kilo-
voltampere inte ska behöva betala skatt på 
sin el, om de producerar högst 800 000 kilo-
wattimmar under ett kalenderår. Effekten i 
det kraftverk där elen produceras ska inte 
längre ha någon betydelse. En sådan småska-

lig producent betalar ingen skatt på sin el, 
oavsett om den överförs till ett elnät eller 
inte. Det är meningen att överföringen till ett 
elnät på samma sätt som för närvarande ska 
vara skattefri och att nätinnehavaren ska be-
tala skatt för elen när den överlåts från nätet 
till förbrukning. Med tanke på övervakningen 
föreslås det ett förenklat beskattningsförfa-
rande för de anläggningar som omfattas av 
dessa bestämmelser. Kraftverken i fråga ska 
registrera sig som skattskyldiga och årligen 
lämna Tullen en deklaration över den el de 
producerat och skattefritt överfört till ett el-
nät.  

Regleringen av elproduktion i liten skala 
gäller på samma sätt som för närvarande så-
väl de kraftverk som använder fossil energi 
som de som använder förnybar energi. Den 
föreslagna nominella effekten på 100 kilo-
voltampere ska i praktiken vara den maximi-
gräns till vilken skattefriheten för el kan hö-
jas för att undvika att stöd som andra vägar 
har beviljats anläggningar som är större än 
detta kumuleras och för att uppfylla kraven i 
energiskattedirektivet. Den föreslagna maxi-
migränsen på 800 000 kilowattimmar för den 
årliga elproduktionen har härletts ur denna 
nominella effekt med beaktande av den årliga 
utnyttjningstiden för olika former av elpro-
duktion. 
 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

År 2015 beräknas ändringen leda till att in-
täkterna från punktskatten på elström mins-
kar med högst två miljoner euro. De före-
slagna utvidgningarna av skattefriheten gäller 
direkt ca 100 småkraftverk. Antalet väntas 
dock öka under de närmaste åren i och med 
att det blir vanligare med decentraliserad 
energiproduktion, och dessutom bidrar de fö-
reslagna ändringarna sannolikt till en sådan 
ökning. Å andra sidan kan de föreslagna änd-
ringarna öka intäkterna från punktskatten på 
elström i någon mån för vissa enskilda aktö-
rer. Det är svårt att exakt bedöma propositio-
nens konsekvenser för kommande års skatte-
intäkter.  
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Propositionen har inga konsekvenser för 
hushållens ställning eller för priset på den el 
som köps från ett elnät. 
 
3.2 Konsekvenser för miljön 

De föreslagna ändringarna stärker den små-
skaliga produktionens ställning och kan i 
praktiken skynda på en ökning av den små-
skaliga produktionen av i synnerhet sol- och 
vindkraft i enlighet med målen. På så sätt kan 
propositionen bidra till en koldioxidsnål ut-
veckling inom elproduktionssektorn, vilket 
behövs för att de satta utsläppsminsknings-
målen ska nås. 
 
3.3 Konsekvenser för företagen 

Det finns ingen statistik över den allra 
minsta elproduktionens kapacitet, men aktö-
rer inom branschen bedömer att det finns 
några hundra solcellssystem som är anslutna 
till ett elnät. Dessutom har uppskattningsvis 
ca 40 000 solcellssystem med låg effekt på 
mikrokraftverksnivå installerats utanför nä-
tet, t.ex. vid sommarstugor. Propositionen 
har inga konsekvenser för den skattemässiga 
behandlingen av dem. I Finland beräknas det 
för närvarande finnas cirka tio solcellssystem 
i storleksklassen 50—100 kilovoltampere 
vars lönsamhet förbättras genom den före-
slagna lösningen. Dessutom avses skattelös-
ningen påskynda nya investeringar som har 
skjutits upp på grund av nackdelarna med det 
nuvarande styrsystemet och på grund av att 
lagstiftningen eventuellt kommer att ändras. I 
Finland finns det färre än tio solcellssystem 
på mer än 100 kilovoltampere. Deras årspro-
duktion är dock klart under den föreslaga 
maximigränsen på 800 000 kilowattimmar, 
vilket innebär att ändringen leder till ökad 
lönsamhet också för anläggningar i den stor-
leksklassen. Detta kommer att öka intresset 
för solcellssystem särskilt bland köpcenter, 
affärsföretag och kommuner. Allt som allt 
kommer det under de närmaste åren kanske 
att byggas ca 10—20 system på mer än 
50 kilovoltampere varje år. På dem har skat-
tereformen en positiv inverkan. 

För närvarande finns det ca 20 små anlägg-
ningar med kombinerad produktion i Finland. 
Av dem är bara en handfull anläggningar på 

mindre än 100 kilovoltampere. En höjning av 
gränsen för mikrokraftverks nominella effekt 
från 50 till 100 kilovoltampere skapar en 
marknad för anläggningar avsedda för större 
gårdar och växthus. Dessutom kan också sy-
stem som är något större än 100 kilovoltam-
pere stanna under gränsen på 800 000 kilo-
wattimmar för den årliga produktionen och 
på så sätt dra nytta av reformen. Utöver det 
gäller ändringen några tiotal småskaliga vat-
tenkraftverk. Biogasen bedöms vara det vik-
tigaste bränslet i den lilla storleksklassen ef-
tersom den ofta produceras och används 
lokalt. Det antas att produktionen av vedgas 
huvudsakligen kommer att styras till större 
förgasningsanläggningar. En betydande del 
av biogasen kommer också fortfarande att tas 
till vara centraliserat inom de större anlägg-
ningarna. 

I Finland finns det ett ökande antal teknik-
företag som koncentrerar sig på decentralise-
rad produktion av förnybar energi, inom så-
väl solcellsteknik som kombinerad produk-
tion i liten skala. För dessa företag är det en 
viktig signal att göra produktionsmässiga in-
vesteringar och investeringar i forskning och 
utveckling när det blir lättare för den in-
hemska marknaden att växa. Sådana invester-
ingar skapar arbetstillfällen inom teknik- och 
installationsföretag och även inom byggbran-
schen. Den inhemska marknaden ökar före-
tagens kunnande och möjligheter att ta sig in 
på den snabbt växande internationella mark-
naden. 

Den småskaliga vindkraften bedöms ha 
mindre potential och närmast gälla special-
tillämpningar utanför elnätet bland annat i 
skärgården. Även den småskaliga vattenkraf-
tens potential bedöms som ringa bland annat 
av lönsamhets- och miljöskäl. 

Eftersom modellen är teknikneutral är den 
maximala nyttan för producenterna vid små-
skalig elproduktion, oberoende av vilken av 
reglerna som tillämpas, ca 20 000 euro per år 
med den skattenivå enligt skatteklass I som 
föreslås för el 2015. 

Vid planeringen av alternativa lösningar 
har strävan varit att skattereformen inte ska 
leda till att det uppkommer nya förlorare på 
grund av bestämmelserna. På det hela taget 
är den nya skattemodellen till fördel för 
största delen av aktörerna, och för en del för-
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blir läget oförändrat. Det finns dock några 
aktiva företag som producerar el huvudsakli-
gen för eget bruk i anläggningar för kombi-
nerad produktion med relativt stor nominell 
effekt som inte längre får någon skatteförmån 
med den föreslagna modellen. Skatteförmå-
nen uppgår till ca 15—20 procent av det tota-
la elpriset. Å andra sidan kan dessa företag 
fortfarande själva använda den el som de 
producerar så de behöver inte köpa el och 
slipper överföringskostnaderna.  

När det gäller nyinvesteringar är situatio-
nen däremot en annan eftersom kraftverk 
med en effekt på mer än 100 kilovoltampere i 
regel omfattas av tariffsystemet. Dessutom 
kan kraftverk med en effekt på mer än 
100 kilovoltampere dra nytta av skatteförmå-
nen om den elmängd som produceras under 
ett år understiger 800 000 kilowattimmar. 
Med denna lösning behandlas de olika tek-
nikalternativen neutralt och ställningen för-
bättras i synnerhet för vind- och solenergins 
del, vilket har varit ett centralt mål för änd-
ringen. 

Höjningen av den nedre beskattningsgrän-
sen till 100 kilovoltampere inriktas på den 
småskaliga produktion som bedöms ha en be-
tydande tillväxtpotential, och härigenom ökar 
också den skara aktörer som inte omfattas av 
beskattningen. Den administrativa belast-
ningen för de småkraftverk som fortfarande 
omfattas av skattesystemet blir så lätt som 
möjligt eftersom de ska lämna en deklaration 
till Tullen bara en gång om året.  
 
3.4 Konsekvenser för myndigheterna 

Genom de föreslagna ändringarna blir be-
stämmelserna tydligare och höjningen av 
gränsen i fråga om den nominella effekten 

leder till att färre aktörer omfattas av be-
skattningen. Å andra sidan beräknas Tullen 
få 500—1 000 nya skattskyldiga som lämnar 
sin deklaration en gång om året eftersom en 
del av produktionen av tillskottsenergi också 
börjar omfattas av beskattningen. Det medför 
rådgivningsarbete, engångsändringar av data-
systemen och behandling av deklarationerna. 
Kostnaderna för datasystemen beräknas upp-
gå till 50 000—100 000 euro.  

I och med denna ändring bedöms Tullens 
arbetsbörda i anslutning till punktbeskatt-
ningen i början öka med två årsverken. Tul-
lens eventuella tilläggsfinansieringsbehov 
uppskattas och tas ställning till vid framtida 
budget- och ramavtalsförfaranden. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet i samarbete med arbets- och näringsmini-
steriet, miljöministeriet, jord- och skogs-
bruksministeriet och Tullen. Utlåtande be-
gärdes av Finlands Näringsliv EK rf, Finsk 
Energiindustri rf, Finlands Närenergiförbund 
rf, Bioenergia ry, Finlands Vindkraftsföre-
ning rf, Pienvesivoimayhdistys ry ochFin-
lands naturskyddsförbund rf. 

Utlåtande lämnades av Finlands Närenergi-
förbund rf, som understödde förslaget, och av 
Finlands Näringsliv EK rf, som inte hade nå-
got att anföra om propositionen.  
 
5  Samband med andra proposi t io -

ner 

Propositionens konsekvenser för de beräk-
nade inkomsterna i statsbudgeten för 2015 
beaktas vid tilläggsbudgetförfarandet.  
 

 
DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag  

1 §. Paragrafen gäller lagens tillämpnings-
område, och det föreslås bli fogat en be-
stämmelse till den om att kraftverk vars no-
minella effekt är högst 100 kilovoltampere 
och den elström som de producerar inte ska 
omfattas av lagen. Eftersom t.ex. solpaneler 
tekniskt sett skiljer sig från traditionella 

kraftverk avses med nominell effekt i fråga 
om dem och andra liknande system den 
största effekt med vilken de kan producera 
elström för ett elnät eller till förbrukning. 
Med andra ord ska solpanelernas samman-
lagda effekt inte vara den direkt avgörande 
faktorn. Sådana anläggningar ska inte betrak-
tas som skyldiga att betala punktskatt på el-
ström. Den el som anläggningen producerar 
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ska beskattas bara i det fallet att elen överförs 
till ett elnät. Då är det innehavaren av elnätet 
som betalar skatten. Med kraftverk avses en-
ligt 2 § 12 punkten en på ett visst område 
verkande helhet vars syfte är att producera el 
eller el och värme. Med undantag för gränsen 
för den maximala produktionen leder be-
stämmelsen i fråga om förfarandet till samma 
resultat som 5 § 2 mom. 1 punkten i den gäl-
lande lagen. I den bestämmelsen föreskrivs 
det att punktskatt inte behöver betalas av 
mikrokraftverk med en effekt på högst 50 ki-
lovoltampere. 

Lagen ska inte heller tillämpas på den el 
som transportmedel själva producerar och 
förbrukar. I 5 § 2 mom. 3 punkten i den gäl-
lande lagen finns en bestämmelse med lik-
nande innehåll.  

2 §. Paragrafen innehåller definitioner. 
Som nya 5 a- och 5 b- punkter föreslås defi-
nitioner av elproducent och småskalig produ-
cent. Enligt 5 a-punkten avses med elprodu-
cent den som producerar elström i en anlägg-
ning vars nominella effekt är större än 
100 kilovoltampere. I 5 b-punkten definieras 
småskalig producent. Med det avses ett själv-
ständigt kraftverk eller en kraftverkshelhet 
som består av flera generatorer eller solcells-
system och som producerar högst 800 000 ki-
lowattimmar elström per kalenderår. Bedöm-
ningen ska göras särskilt för varje produk-
tionsanläggning, så en småskalig producent 
kan ha ett eller flera självständiga kraftverk 
som producerar högst 800 000 kilowattim-
mar elström och där den producerade elen 
kan ge dem nytta via den föreslagna skatte-
friheten. 

5 §. Denna paragraf innehåller bestämmel-
ser om vilka som är skyldiga ett betala 
punktskatt på elström. Det föreslås att 
1 mom. 2 punkten görs tydligare genom att 
kravet på att elströmmen produceras i för-
värvsverksamhet slopas. Dessutom ändras 
den punkten så att de elproducenter och små-
skaliga producenter som avses i 2 § 5 a- och 
5 b-punkten ska vara skyldiga att betala 
punktskatt. Utgångspunkten är att alla elpro-
ducenter ska vara punktskatteskyldiga med 
undantag för de aktörer som anges i 1 § 
3 mom. I övrigt ändras 1 mom. inte. 

Det föreslås att 2 mom. upphävs som onö-
digt på grund av de nya bestämmelserna om 
småskalig elproduktion. 

6 §. I paragrafen anges grunderna för påfö-
rande av punktskatt på elström. Hänvisning-
en i 1 mom. 2 punkten till 5 § 1 mom. 
2 punkten ersätts med de föreslagna termerna 
elproducent och småskalig producent. Också 
i 3 mom. föreslås småskaliga producenter bli 
nämnda.  

I 4 mom. föreskrivs det om längden på den 
skatteperiod som tillämpas inom punktbe-
skattningen av elström, dvs. en kalendermå-
nad precis som inom den övriga punktbe-
skattningen. Med avvikelse från det föreslås 
det att skatteåret för småskaliga producenter 
som är skyldiga att betala punktskatt på el-
ström ska vara ett kalenderår, detta för att 
minska den administrativa arbetsbördan. 

7 §. I paragrafen föreskrivs det om frihet 
från punktskatt och försörjningsberedskaps-
avgift. I 2 punkten görs det preciseringar till 
följd av den föreslagna ändringen av defini-
tionen av elproducent.  

Paragrafens 6 punkt innehåller en bestäm-
melse om rätten för nätinnehavare och elpro-
ducenter att skattefritt överföra elström till en 
annan elproducent. Syftet med bestämmelsen 
är att hålla elen skattefri i elöverföringsked-
jan i de exceptionella fall då el skattefritt förs 
vidare via en elproducents elnät. Av de 
nämnda orsakerna ska den skattefria elöver-
föring som avses i denna punkt begränsas till 
att bara gälla yrkesmässiga elproducenter.  

Det föreslås en ny 7 punkt som beaktar den 
föreslagna befrielse från punktskatt på el-
ström som grundar sig på ett kraftverks max-
imala årsproduktion. I praktiken innebär be-
stämmelsen att ingen punktskatt på elström 
betalas för el som har producerats i en sådan 
anläggning, om elen inte överförs till ett nät 
utan den småskaliga producenten använder 
den själv eller överlåter den till någon annan 
för användning på något annat sätt än via ett 
elnät. I motsats till nuläget ska överföringen 
av elen till ett nät inte påverka skyldigheten 
för småskaliga producenter att betala skatt 
för sin egen förbrukning. Med stöd av andra 
bestämmelser i elskattelagen ska elöverföring 
till ett elnät vara skattefri och punktskatt på 
elström som har överförts till ett nät betalas 
på samma sätt som för annan el som har 
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överlåtits till förbrukning via ett elnät. Då är 
det nätinnehavaren som betalar skatten. 

Om den årliga maximiproduktion som har 
angetts vara skattefri överskrids för ett kraft-
verk med en effekt på mer än 100 kilovolt-
ampere, blir den el som kraftverket produce-
rar helt och hållet skattepliktig. Om en elpro-
ducent bedömer att dess elproduktion under 
ett år kommer att överstiga 800 000 kilowatt-
timmar, vore det ändamålsenligt om elprodu-
centen redan från början på vanligt sätt läm-
nade sin deklaration varje månad. Om det se-
nare framgår att man vid produktionsanlägg-
ningen inte har producerat 800 000 kilowatt-
timmar el på ett år, korrigeras elproducentens 
beskattning till denna del och skatten belastar 
inte producenten. Om en elproducent upp-
skattar att årsproduktionen kommer att stan-
na under 800 000 kilowattimmar men denna 
gräns överskrids under året, ska elproducen-
ten när överskridningen sker övergå till att på 
normalt sätt lämna sin skattedeklaration varje 
månad och genom en enda deklaration anmä-
la all el som producenten under början av 
året har överlåtit till ett elnät, använt själv 
och överlåtit direkt till förbrukning men beta-
la skatt enligt antingen elskatteklass I eller II 
bara för den el som producenten har använt 
själv eller överlåtit direkt till förbrukning. Ef-
ter det ska skattedeklarationerna lämnas varje 
månad.  

Trots den föreslagna befrielsen från skatt 
ska småskaliga producenter i regel vara 
skattskyldiga, detta med tanke på tillsynen. 
De omfattas dock av det förenklade beskatt-
ningsförfarandet enligt 6 och 9 §.  

Paragrafens 1, 3, 4 och 5 punkter ändras 
inte. 

9 §. I paragrafen föreskrivs det om registre-
ring av dem som är skyldiga att betala punkt-
skatt på elström och om deras anmälnings-

plikt. Det föreslås att bestämmelserna ska gö-
ras tydligare och delvis utvidgas för att bättre 
motsvara informationsbehovet i anslutning 
till uppföljningen och utvecklandet av effek-
terna av lagstiftningen. På småskaliga produ-
center ska de bestämmelser som gäller för 
dem som lämnar punktskattedeklaration varje 
skatteperiod tillämpas, vilket bland annat in-
nebär bokföringsskyldighet i fråga om elpro-
duktionen och den egna förbrukningen. Små-
skaliga producenter ska dock lämna Tullen 
sin deklaration en gång om året och inte varje 
kalendermånad. Enligt den föreslagna ikraft-
trädandebestämmelsen ska småskaliga pro-
ducenter låta registrera sig hos Tullen inom 
tre månader från lagens ikraftträdande. Även 
de småskaliga producenter som redan nu har 
låtit registrera sig hos Tullen som skyldiga 
att betala punktskatt på elström men vars 
årsproduktion inte kommer att nå upp till 
800 000 kilowattimmar ska förnya sin regi-
strering som småskaliga producenter. Utifrån 
den får de börja lämna sina punktskattedekla-
rationer en gång om året. 
 
2  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. 

Verkställigheten av ändringen förutsätter 
förberedande åtgärder såsom registrering 
som skattskyldig. Det vore ändamålsenligt att 
vidta dessa åtgärder innan lagen träder i 
kraft. Därför ska Tullen innan lagen träder i 
kraft kunna vidta åtgärder som krävs för 
verkställigheten av lagen. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 1 § 3 mom., 5 §, 

6 § 1 mom. 2 punkten och 3 och 4 mom. samt 7 och 9 §, av dem 1 § 3 mom. sådant det lyder i 
lag 1306/2007, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1400/2010 och 1132/2013, 6 § 1 
mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 1058/2006, 6 § 3 mom. sådant det lyder i lag 966/2012, 
7 § sådan den lyder i lagarna 1168/2002, 1058/2006 och 1306/2007 samt 9 § sådan den lyder i 
lagarna 966/2012 och 1400/2010, och 

fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 1306/2007, 1400/2010, 612/2012, 1072/2013 och 
1132/2013, nya 5 a- och 5 b-punkter som följer: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Denna lag tillämpas inte på elström som 
produceras på ett fartyg eller tåg, i en bil eller 
i något annat transportmedel för dess eget 
behov och inte heller på elström som produ-
ceras i en generator vars nominella effekt är 
högst 100 kilovoltampere eller i ett kraftverk 
som består av flera elproduktionsanläggning-
ar (generatorer) och vars nominella effekt är 
högst 100 kilovoltampere. På elström som 
överförs till ett elnät från ett sådant kraftverk 
tillämpas dock denna lag. 
 

2 § 
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
5 a) elproducent den som producerar el-

ström i andra fall än de som avses i 1 § 
3 mom., 

5 b) småskalig producent elproducent vars 
kraftverk producerar högst 800 000 kilowatt-
timmar elström per kalenderår,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 
Skyldiga att betala punktskatt och försörj-

ningsberedskapsavgift för elström är 
1) nätinnehavare, 
2) elproducenter och småskaliga producen-

ter, 
3) de som har anskaffat eller själv produce-

rat elström med punktskatt enligt skatteklass 
II, om elströmmen har använts för eller över-

låtits till ett ändamål som förutsätts i skatte-
klass I, 

4) de som inte är nätinnehavare men som i 
sin förvärvsverksamhet tar emot elström från 
en annan medlemsstat eller importerar el-
ström från ett område utanför gemenskapen, 
om elströmmen inte går via ett elnät i Fin-
land.  

 
6 § 

Punktskatt och försörjningsberedskapsav-
gift för elström påförs enligt skattetabellen 
för varje skatteperiod för den mängd elström 
som 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) en elproducent eller småskalig producent 
producerar och för den mängd som en elpro-
ducent eller småskalig producent har anskaf-
fat skattefritt och använder själv eller överlå-
ter för skattepliktig förbrukning, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Elproducenter och småskaliga producenter 
ska lämna Tullen en separat skattedeklaration 
för varje kraftverk. 

Med skatteperiod avses en kalendermånad. 
Skatteperioden för småskaliga producenter är 
ett kalenderår.  
 
 

7 §  
Fri från punktskatt och försörjningsbered-

skapsavgift är elström som 
1) överförs mellan elnät, 
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2) överlåts till ett elnät av en elproducent, 
en småskalig producent eller en sådan skatt-
skyldig som avses i 5 § 1 mom. 4 punkten, 

3) överlåts till ett område utanför gemen-
skapen eller levereras till förbrukning i något 
annat område inom gemenskapen än Finland, 

4) levereras direkt för att användas inom 
den eldrivna spårbundna trafiken, 

5) förbrukas vid produktion av el eller vid 
kombinerad produktion av el och värme i ett 
kraftverks apparater för egen förbrukning, 

6) en nätinnehavare eller elproducent över-
låter till en annan elproducent, 

7) har producerats av en småskalig produ-
cent och som inte överlåts till ett elnät. 
 

9 §  
En nätinnehavare, elproducent och småska-

lig producent ska göra en skriftlig anmälan 
till Tullen för registrering som skattskyldig. I 
anmälan ska den skattskyldiges namn, adress 
och kontaktuppgifter uppges. I fråga om 
kraftverk ska dessutom kraftverkets typ, no-

minella effekt, huvudsakliga bränslen och 
fastighetsbeteckning uppges. Anmälan ska 
göras separat för varje anläggning. Tullen 
kan meddela närmare föreskrifter om de 
uppgifter som ska anmälas för verkställandet 
av, tillsynen över och utvecklandet av be-
skattningen. Anmälan ska göras inom tre 
månader från det att verksamheten inleddes. 

Registret förs av Tullen.  
På en elnätsinnehavare, elproducent och 

småskalig producent och på en skattskatt-
skyldig enligt 5 § 1 mom. 3 och 4 punkten 
tillämpas vad som i punktskattelagen före-
skrivs om skattskyldig som deklarerar per 
skatteperiod. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  .  
De aktörer som avses i 9 § 3 mom. och 

som utövar verksamhet när lagen träder i 
kraft ska göra en anmälan enligt 9 § 1 mom. 
inom tre månader från lagens ikraftträdande. 
 

————— 
 

Helsingfors den 15 januari 2015 

Statsminister  

ALEXANDER STUBB  

 
 
 
 

Trafik- och kommunminister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 

om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 1 § 3 mom., 5 §, 

6 § 1 mom. 2 punkten och 3 och 4 mom. samt 7 och 9 §, av dem 1 § 3 mom. sådant det lyder i 
lag 1306/2007, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1400/2010 och 1132/2013, 6 § 1 
mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 1058/2006, 6 § 3 mom. sådant det lyder i lag 966/2012, 
7 § sådan den lyder i lagarna 1168/2002, 1058/2006 och 1306/2007 samt 9 § sådan den lyder i 
lagarna 966/2012 och 1400/2010, och 

fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 1306/2007, 1400/2010, 612/2012, 1072/2013 och 
1132/2013, nya 5 a- och 5 b-punkter som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Denna lag tillämpas på biogas i fråga om 
stöden för elproduktion. 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Denna lag tillämpas inte på elström som 
produceras på ett fartyg eller tåg, i en bil el-
ler i något annat transportmedel för dess 
eget behov och inte heller på elström som 
produceras i en generator vars nominella ef-
fekt är högst 100 kilovoltampere eller i ett 
kraftverk som består av flera elproduktions-
anläggningar (generatorer) och vars nomi-
nella effekt är högst 100 kilovoltampere. På 
elström som överförs till ett elnät från ett så-
dant kraftverk tillämpas dock denna lag. 
 

 
2 § 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
5 a) elproducent den som producerar el-

ström i andra fall än de som avses i 1 § 
3 mom., 

5 b) småskalig producent elproducent vars 
kraftverk producerar högst 800 000 kilowatt-
timmar elström per kalenderår,  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

5 §
Skyldig att betala accis och försörjningsbe-

redskapsavgift för elström är 
1) nätinnehavare, 
2) den som i sin förvärvsverksamhet produ-

5 §
Skyldiga att betala punktskatt och försörj-

ningsberedskapsavgift för elström är 
1) nätinnehavare, 
2) elproducenter och småskaliga producen-
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cerar elström (elproducent), 
3) den som har anskaffat eller själv produ-

cerat elström med accis enligt accisklass II, 
om elströmmen har använts för eller överlå-
tits till ett ändamål som förutsätts i accisklass 
I, 

4) den som inte är nätinnehavare men som i 
sin förvärvsverksamhet tar emot elström från 
en annan medlemsstat eller importerar el-
ström från ett område utanför gemenskapen, 
om elströmmen inte går via ett elnät i Fin-
land. 

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. 2 punk-
ten gäller skyldigheten att betala punktskatt 
på elström och försörjningsberedskapsavgift 
dock inte den som producerar elström 

1) i en generator vars effekt är högst 50 ki-
lovoltampere eller med en helhet som består 
av flera elproduktionsanläggningar och vars 
nominella effekt är högst 50 kilovoltampere, 

2) i en generator vars effekt är över 50 ki-
lovoltampere men högst 2 000 kilovoltampere 
eller med en helhet som består av flera elpro-
duktionsanläggningar över 50 kilovoltampere 
men vars nominella effekt är högst 2 000 ki-
lovoltampere, om elströmmen inte överförs 
till ett elnät, (20.12.2013/1132) 

3) på ett fartyg eller tåg eller i en bil eller i 
något annat transportmedel för fordonets 
eget behov. 

ter, 
3) de som har anskaffat eller själv produce-

rat elström med punktskatt enligt skatteklass 
II, om elströmmen har använts för eller över-
låtits till ett ändamål som förutsätts i skatte-
klass I, 

4) de som inte är nätinnehavare men som i 
sin förvärvsverksamhet tar emot elström från 
en annan medlemsstat eller importerar el-
ström från ett område utanför gemenskapen, 
om elströmmen inte går via ett elnät i Fin-
land.  

 

 
 

6 § 
Accis och försörjningsberedskapsavgift för 

elström påförs enligt accistabellen för varje 
skatteperiod för den mängd elström som 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) en elproducent enligt 5 § 1 mom. 2 punk-
ten producerar och för den mängd elström 
som en elproducent anskaffat accisfritt och 
använder själv eller överlåter för accisbelagd 
förbrukning, 
— — — — — — — — — — — — — —  

En elproducent ska lämna Tullen en separat 
skattedeklaration för varje kraftverk. 

 
Med skatteperiod avses en kalendermånad. 

6 § 
Punktskatt och försörjningsberedskapsav-

gift för elström påförs enligt skattetabellen 
för varje skatteperiod för den mängd elström 
som 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) en elproducent eller småskalig produ-
cent producerar och för den mängd som en 
elproducent eller småskalig producent har 
anskaffat skattefritt och använder själv eller 
överlåter för skattepliktig förbrukning, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Elproducenter och småskaliga producenter 
ska lämna Tullen en separat skattedeklaration 
för varje kraftverk. 

Med skatteperiod avses en kalendermånad. 
Skatteperioden för småskaliga producenter 
är ett kalenderår.  
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7 §  
Fri från accis och försörjningsberedskaps-

avgift är elström som 
1) överförs mellan elnät, 
2) överlåts till ett elnät av en i 5 § 1 mom. 2 

eller 4 punkten avsedd accisskyldig, 
 
3) överlåts till ett område utanför gemen-

skapen eller levereras till förbrukning i något 
annat område inom gemenskapen än Finland, 

4) levereras direkt för att användas inom 
den eldrivna spårbundna trafiken, 

5) förbrukas vid produktion av el eller vid 
kombinerad produktion av el och värme i ett 
kraftverks apparater för egen förbrukning,  

6) en nätinnehavare eller en sådan elprodu-
cent som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten överlå-
ter till en annan elproducent. 

7 §  
Fri från punktskatt och försörjningsbered-

skapsavgift är elström som 
1) överförs mellan elnät, 
2) överlåts till ett elnät av en elproducent, 

en småskalig producent eller en sådan skatt-
skyldig som avses i 5 § 1 mom. 4 punkten, 

3) överlåts till ett område utanför gemen-
skapen eller levereras till förbrukning i något 
annat område inom gemenskapen än Finland, 

4) levereras direkt för att användas inom 
den eldrivna spårbundna trafiken, 

5) förbrukas vid produktion av el eller vid 
kombinerad produktion av el och värme i ett 
kraftverks apparater för egen förbrukning, 

6) en nätinnehavare eller elproducent över-
låter till en annan elproducent, 

 
7) har producerats av en småskalig produ-

cent och som inte överlåts till ett elnät. 
 

9 § 
En nätinnehavare ska göra en skriftlig an-

mälan till Tullen för registrering som skatt-
skyldig. Även en elproducent ska göra en så-
dan anmälan till Tullen. Anmälan ska göras 
separat för varje anläggning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Registret förs av Tullen.  
På en i 1 mom. nämnd elnätsinnehavare och 

elproducent och på en skattskyldig enligt 5 § 
1 mom. 3 och 4 punkten tillämpas vad som i 
punktskattelagen föreskrivs om skattskyldig 
som deklarerar per skatteperiod. 

9 §  
En nätinnehavare, elproducent och småska-

lig producent ska göra en skriftlig anmälan 
till Tullen för registrering som skattskyldig. I 
anmälan ska den skattskyldiges namn, adress 
och kontaktuppgifter uppges. I fråga om 
kraftverk ska dessutom kraftverkets typ, no-
minella effekt, huvudsakliga bränslen och 
fastighetsbeteckning uppges. Anmälan ska 
göras separat för varje anläggning. Tullen 
kan meddela närmare föreskrifter om de 
uppgifter som ska anmälas för verkställandet 
av, tillsynen över och utvecklandet av be-
skattningen. Anmälan ska göras inom tre 
månader från det att verksamheten inleddes. 

Registret förs av Tullen.  
På en elnätsinnehavare, elproducent och 

småskalig producent och på en skattskatt-
skyldig enligt 5 § 1 mom. 3 och 4 punkten 
tillämpas vad som i punktskattelagen före-
skrivs om skattskyldig som deklarerar per 
skatteperiod. 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  .  
De aktörer som avses i 9 § 3 mom. och som 

utövar verksamhet när lagen träder i kraft 
ska göra en anmälan enligt 9 § 1 mom. inom 
tre månader från lagens ikraftträdande. 

——— 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


