
2. veroluokkamuutoksen ilmoittaminen

Sopimuksen 
haltija

Sähkön 
loppukäyttäjä

Veroluokkamuutoksen vaihtoehdot. Valitse vaihtoehdoista yksi.

Vakuutus sähkön valmisteveron 2. veroluokan mukaisesta toiminnasta
Ilmoitan/ilmoitamme täten, että harjoitan/harjoitamme ilmoittamallamme tavalla alla mainitulla sähkönkäyttöpaikalla sähkön ja 
eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1260/96) tarkoitettua toimintaa.
Mahdolliselta alamittaukselta ilmoitan/ilmoitamme lukemat/käytöt kuukausittain.

As.nro

Y-tunnus

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

Puhelin

Puhelin

Yrityksen päätoimiala (TOL) 

Yrityksen päätoimiala (TOL) 

TOL-luokka, joka vastaa veroluokan 2 alaista sähkönkäyttöä

Yrityksen TOL-luokka, joka vastaa veroluokan 2 alaista sähkönkäyttöä

IBAN-tilinumero, jolle sähkövero-oikaisusta johtuva mahdollinen hyvitys maksetaan

Osoite

Osoite

Y-tunnus

Sähköposti

Sähköposti

Lähetä täytetty ja allekirjoitettu lomake sähköpostitse slaskutus@helen.fi.

Yrityksen nimi 

Yrityksen nimi
Sähkön loppukäyttäjän tiedot, jos eri kuin sopimuksen haltija.

Sähkönkäyttöpaikalla on vain 2. veroluokkaan kuuluvaa toimintaa

Käyttöpaikalla on VAIN lämpöpumpun, sähkökattilan tai muun vähintään 0,5MWh lämpötehoisen 
toiminnallisuuden kuluttamaa sähköä.

Käyttöpaikalla on VAIN konesali, jonka palvelinlaiteteho ylittää 0,5 MW

Sähkönkäyttöpaikalla on pääsääntöisesti 1. veroluokkaan kuuluvaa toimintaa ja alamittarilla on 2. veroluokkaan 
kuuluvaa toimintaa.

Sähkönkäyttöpaikalla on pääsääntöisesti 2. veroluokkaan kuuluvaa toimintaa ja alamittarilla on 1. veroluokkaan 
kuuluvaa toimintaa.
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Lähetä täytetty ja allekirjoitettu lomake sähköpostitse slaskutus@helen.fi.

Ilmoittajan 
yhteystiedot

Liitteet

Allekirjoitus

Yrityksen nimi

Mahdollinen valtakirja, jos yritystä edustaa joku muu

Ilmoittajan nimi

Puhelinnumero

Vakuutan, että mainitulla sähkönkäyttöpaikalla 2. veroluokan mukaisessa käytössä ei harjoiteta muuta kuin edellä mainitussa 
lainkohdassa tarkoitettua toimintaa ja että sähköä ei luovuteta muillekaan näiden muussa kuin edellä mainitussa kohdassa 
tarkoitettuun käyttöön. Jos sähkönkäyttöpaikka siirtyy uudelle omistajalle tai haltijalle eikä hän muuta vakuuta jakeluverkon 
haltijalle, paikka palautuu 1. veroluokan piiriin.

Jos yllä mainitulla paikalla harjoitettava toiminta muuttuu niin, ettei se enää vastaa tässä vakuutettua, muutoksesta on  
etukäteen ilmoitettava jakeluverkon haltijalle.
Helen Oy Laskutus, 00090 Helen (Kampinkuja 2), puh. (09) 6171
Tämän vakuutuksen todenmukaisuutta valvoo Verohallinto. Rangaistuksesta valmisteveron lainvastaisesta välttämisestä  
säädetään rikoslaissa. Valmisteveron korotuksista ja veronlisäyksistä säädetään laissa veronlisäyksestä ja viivekorosta.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Päivämäärä ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys

Sähköposti

Sähkönkäyttöpaikan numero

Sähkönkäyttöpaikan osoite

Jos käyttöpaikalla alamittaus
Alamittarin malli

Kerroin

Mistä päivästä alkaen veroluokan muutosta haetaan 

Mittarin lukema veroluokan muutospäivästä

Kapasiteetti

Sähkön-
käyttöpaikka

Muutospäivä
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