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Tärkeää sähköverotusasiaa: 
 

Tämän kirjeen tarkoituksena on auttaa Teitä tekemään oikea päätös ja mahdollinen ilmoitus 

sähköverotuksestanne. 

Toivomme, että sähkönkulutuksestanne ja toiminnastanne vastaavat henkilöt lukevat kaikki asiapa- perit 

huolellisesti ja tutustuvat myös sähköverotuksesta annettuun verolakiin. 

Sen jälkeen arvioitte, täyttääkö sähkönkulutuksenne sähköverolain vaatimukset luokan mukaisesta 

kulutuksesta. Jos ei täytä, Teidän ei tarvitse tehdä mitään. 

Sähköveroluokka II 

 

Mikäli päätöksenne on, että kulutuksenne kuuluu sähköveroluokkaan II. 

 

Teidän tulee ilmoittaa mahdollisimman pian oheisella lomakkeella Seiverkot Ov:lle asiasta. 

Ilmoitus on tehtävä verkkovhtiölle, joka toimii sähköverovelvollisena ja välittää sähköveromaksut 

verohallinnolle. Sähkön myyjällä ei ole merkitystä. 

 

Seiverkot Oy/Seinäjoen Energia ei tee sähköveroluokkapäätöksiä, vaan ainoastaan kirjaa saapuneet 

ilmoitukset ja toimii niiden pohjalta. Asiakkaat ovat itse vastuussa veroluokkailmoituksestaan ve- 

roviranomaisille. Jos Teillä on epäselvyyttä mihin sähköveroluokkaan kulutuksenne kuuluu, on 

ensisijaisesti otettava yhteys Verohallintoon, joka antaa tarpeellisia lisäohjeita. 

Ilmoituksen aikataulu 

Sähköveroluokkaan II ilmoittautumisen voi tehdä milloin tahansa. Haemme verohallinnolta 

palautuksen viimeiseltä kolmelta vuodelta takautuvasti. Liikaa perityt verot hyvitämme 

asiakkaalle laskutuksen yhteydessä. Hyväksytyt ilmoitukset otetaan huomioon sähköverotuksessa 

niiden saapumispäivästä alkaen. 

01.01.2014 alkaen voimassaolevat sähköverot: 

veroluokka I :    sähkövero + huoltovarmuusmaksu        2,35972 snt/kWh  sis. alv 24% 

veroluokka II :    sähkövero + huoltovarmuusmaksu         0,87172 snt/kWh   sis. alv 24% 

Mikäli katsotte sähkönkulutuksenne kuuluvan sähköveroluokkaan II, palauttakaa oheinen lomake 

täytettynä ja virallisesti allekirjoitettuna Seiverkot Oy/Seinäjoen Energia, Varastotie 5, 60100 

Seinäjoki. 

Vakuutus sähkön valmisteveron II veroluokan mukaisesta toiminnasta 

Ilmoitamme, että harjoitamme alla mainitulla sähkönkäyttöpaikalla sähkön ja eräiden polttoaineiden 

valmisteverosta annetun lain (1260/96) 2 § 8. kohdassa tarkoitettua toimintaa. 
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Vakuutamme, että mainitulla sähkönkäyttöpaikalla ei harjoiteta muuta kuin edellä mainitussa 

lainkohdassa tarkoitettua toimintaa ja että sähköä ei luovuteta muille muuhun kuin edellä mainitussa 

kohdassa tarkoitettuun käyttöön. Jos sähkönkäyttöpaikka siirtyy uudelle omistajalle, tai haltijalle, 

sähkönkäyttöpaikka palautuu veroluokan I piiriin, ellei seuraava haltija tai omistaja muuta vakuuta. 

II veroluokan piiriin kuuluva sähkönkävttöpaikka: 

Sähkönkäyttäjä:                      _________________________________________________ 

Käyttöpaikan osoite:               _________________________________________________ 

Postitoimipaikka:                    _________________________________________________  

Käyttöpaikan toimiala: 

(tilastokeskuksen                    _________________________________________________ 

luokitusnro) 

Käyttöpaikan numero:            _________________________________________________  

(laskusta) 

Jos yllä mainitulla paikalla harjoitettava toiminta muuttuu siten, että se ei enää vastaa tässä vakuutettua, 

muutoksesta on etukäteen ilmoitettava jakeluverkon haltijalle. 

Jakeluverkon haltija: Seiverkot Oy puh 0207 601 400 

Varastotie 5 

60100 Seinäjoki 

Tämän vakuutuksen todenmukaisuutta valvoo verohallinto. Rangaistuksesta valmisteveron 

lainvastaisesta välttämisestä säädetään rikoslaissa. Valmisteveron korotuksista ja veronlisäyksistä 

säädetään laissa veronlisäyksestä ja viivekorosta. 

Tällä lomakkeella antamani tiedot vakuutan oikeiksi. 

Paikka ja päiväys            __________________  ______/______ 20 _____ 

Sähkönkäyttäjän virallinen allekirjoitus ja nimen selvennykset 

            

 

_____________________________________      ____________________________________ 

                                                                                    


