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Lag
om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) mellanrubri-

ken före 8 § samt 19 och 26 §,
av dem mellanrubriken före 8 § sådan den lyder i lag 1168/2002,
ändras 2 § 19 punkten samt 2 a och 6 §, 8 a § 4 och 5 mom., 9 §, 9 a § 1 mom. samt 9 b,

11, 12, 14, 16, 17, 20 b, 21 a, 22, 23 och 26 b §,
av dem 2 § 19 punkten samt 2 a och 20 b § sådana de lyder i lag 1400/2010, 6 § sådan

den lyder delvis ändrad i lagarna 1132/2013, 501/2015 och 1226/2018, 8 a § 4 mom. samt
9, 16, 17 och 21 a § sådana de lyder i lag 1180/2016, 8 a § 5 mom. sådant det lyder i lag
1168/2002, 9 a § 1 mom. samt 9 b och 26 b § sådana de lyder i lag 1226/2018, 12 § sådan
den lyder delvis ändrad i lagarna 1400/2010, 612/2012 och 1722/2015, 14 § sådan den ly-
der i lagarna 1400/2010 och 612/2012, 22 § sådan den lyder i lagarna 1400/2010 och
1226/2018 samt 23 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1400/2010, och

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

2 §
I denna lag avses med

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
19) registrerad användare en fysisk eller juridisk person som använder naturgas i skat-

tefritt syfte enligt denna lag och som är registrerad som skattskyldig på det sätt som avses
i 5 kap. i punktskattelagen (182/2010),

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2 a §
För sådana kolväten i gasform och fast form som används, är avsedda att användas eller

säljs för uppvärmning ska det betalas skatt enligt skattesatsen för motsvarande uppvärm-
ningsbränsle i skattetabellen.

Skattskyldig är den som överlåter eller själv använder bränslen som avses i 1 mom. för
uppvärmning.

Grunderna för bestämmande av accis på elström

6 §
Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift för elström ska betalas enligt skattetabel-

len i bilagan för varje skatteperiod för den mängd elström som
1) en nätinnehavare överlåter till förbrukning,
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2) en elproducent eller småskalig producent producerar och för den mängd som en el-
producent eller småskalig producent har anskaffat skattefritt och använder själv eller över-
låter till skattepliktig förbrukning,

3) en i 5 § 3 punkten avsedd skattskyldig använder under skatteperioden, varvid skatt
betalas till det belopp som utgör skillnaden mellan skatten på elström enligt skatteklass I
och skatten på elström enligt skatteklass II,

4) en skattskyldig enligt 5 § 4 punkten tar emot eller importerar,
5) en innehavare av ett skattefritt ellager överlåter till förbrukning.
Trots 1 mom. 1 och 3 punkten kan såsom den mängd elström som överlåtits till förbruk-

ning eller förbrukats anses den mängd för vilken elnätsinnehavaren direkt eller via ett för-
säljningsbolag debiterar elanvändaren i samband med överföringen. Mängden skattebe-
lagd elström för en eller flera skatteperioder kan då hänföras till den skatteperiod under
vilken elanvändaren debiteras för redan levererad elström eller elström som ska levereras.
Om punktskatten på elström då har ändrats, ska punktskatt dock betalas enligt den
punktskatt som gäller vid leveranstidpunkten.

6 a §
Om elströmmen har anskaffats eller producerats med skatt enligt skatteklass I men an-

vänts för ett ändamål som skatteklass II berättigar till, har elanvändaren rätt att på ansökan
få återbäring av skatt och försörjningsberedskapsavgift motsvarande skillnaden mellan
skatteklass I och II. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redo-
görelse för användningen av elströmmen.

Ansökan om återbäring kan avse den elström som anskaffats av en elnätsinnehavare el-
ler elproducent under ett kalenderår eller separat den elström som anskaffats av en elnät-
sinnehavare eller elproducent under en kalendermånad. Återbäring ska sökas inom tre år
från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd period. Skatteåterbäring be-
talas ut enligt den skattetabell som gällde när produkterna anskaffades.

På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen.

8 a §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Om företaget till någon annan efter räkenskapsperiodens utgång har överlåtit sådana
produkter som avses i denna paragraf för vilka punktskatt har återburits med stöd av 1
mom., återkrävs skatteåterbäringen. Företaget ska utan dröjsmål anmäla överlåtelsen till
Skatteförvaltningen för vidtagande av åtgärder som avses i detta moment.

På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen. Om fö-
retagets räkenskapsperiod inte är ett kalenderår, beräknas tidsfristen enligt 44 och 61 § i
lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
(768/2016) dock från ingången av det kalenderår som följer på utgången av räkenskaps-
perioden.

9 §
Nätinnehavare, elproducenter och småskaliga producenter ska registrera sig som skatt-

skyldiga. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen.

9 a §
Skatteförvaltningen kan på ansökan bevilja tillstånd att vara verksam som innehavare

av skattefritt ellager och tillstånd för hållande av skattefritt ellager. Tillståndet måste vara
giltigt när verksamheten inleds och så länge den pågår.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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9 b §
Skattefri lagring av el ska göras i ett skattefritt ellager. Mängden el som matas in och ut

ur ellagret ska mätas på ett tillförlitligt sätt. Skatteförvaltningen får meddela närmare fö-
reskrifter om hur mängden el ska mätas.

11 §
En godkänd upplagshavare ska betala punktskatt och försörjningsberedskapsavgift för

stenkol på basis av de mängder som under skatteperioden
1) enligt upplagshavarens bokföring överlåtits till skattepliktig förbrukning,
2) tagits för upplagshavarens egen förbrukning.

12 §
Fritt från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift är
1) stenkol som används såsom råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller

direkt vid första användningen då en vara tillverkas,
2) stenkol som en godkänd upplagshavare levererar för att överlåtas till förbrukning i

något annat område inom unionen än Finland,
3) stenkol som används vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller

upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion,
4) stenkol som används i fartygstrafik som drivmedel för andra fartyg än privata fri-

tidsbåtar.
Den i 1 mom. 3 punkten avsedda skattefriheten och avgiftsfriheten gäller dock inte så-

dan elproduktion som avses i 1 § 3 mom. eller en i 2 § 5 b-punkten avsedd småskalig pro-
ducents elproduktion.

Om en godkänd upplagshavare inte vid eftergranskning kan lägga fram en tillförlitlig
redogörelse för en sådan skattefri leverans som avses i 1 mom. 2 punkten, ska punktskatt
betalas på produkterna i enlighet med denna lag.

14 §
Om någon annan än en godkänd upplagshavare har använt stenkol så som avses i 4 §

3 mom. eller för ändamål som enligt 12 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten är skattefria, genom-
förs skattesänkningen eller skattefriheten genom att den betalda skatten helt eller delvis på
ansökan återbetalas till användaren.

Ansökan om återbäring kan avse det stenkol som använts under ett kalenderår eller se-
parat det stenkol som använts under januari–juni respektive juli–december. Återbäring ska
sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd använd-
ningsperiod. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse
för den skattefria användningen av produkterna. Återbäring betalas inte ut, om det belopp
som ska återbetalas är mindre än 330 euro.

På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen.

16 §
Skatt på bränntorv och tallolja betalas för varje skatteperiod enligt de bestämmelser

som är i kraft den dag då bränntorv och tallolja använts för ett sådant ändamål som avses
i 15 §.

17 §
En användare enligt 15 § ska registrera sig som skattskyldig. Bestämmelser om regist-

reringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen.
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20 b §
Utöver vad som i punktskattelagen föreskrivs om betalning av skatt ska registrerade an-

vändare betala skatt och försörjningsberedskapsavgift på naturgas som under skatteperio-
den har använts i skattepliktigt syfte.

21a §
En naturgasnätsinnehavare ska registrera sig som skattskyldig.
Den som använder naturgas för skattefritt ändamål kan ansöka om att bli registrerad an-

vändare.
Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen. På en i

2 mom. avsedd registrerad användare tillämpas vad som föreskrivs om dem som registre-
rat sig som skattskyldiga. Om en registrerad användare själv begär att bli avregistrerad,
avregistrerar Skatteförvaltningen användaren dock från och med den tidpunkt då begäran
framställdes.

Skatteförvaltningen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut namn och kontaktupp-
gifter över dem som registrerats som registrerade användare till naturgasnätsinnehavare
och godkända naturgasupplagshavare.

22 §
Den i 4 § 3 mom. avsedda skattesänkningen och den i 21 § avsedda skattefriheten kan

genomföras så att den skatt som betalats för naturgas helt eller delvis återbärs till använ-
daren på ansökan.

Ansökan om återbäring kan avse den naturgas som har använts under ett kalenderår el-
ler separat den naturgas som använts under januari–juni respektive juli–december. Åter-
bäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd
period. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för
den skattefria användningen av produkterna. Skatteåterbäring betalas ut enligt den skatt-
etabell som gällde när produkterna anskaffades. Skatteåterbäring betalas inte ut, om det
belopp som ska återbetalas är mindre än 330 euro.

På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen.

23 §
På elström, bränntorv och tallolja tillämpas inte bestämmelserna i 21–29 § och 8 kap. i

punktskattelagen och inte de bestämmelser i 9 kap. i den lagen som gäller den anmälan
som ska göras till Skatteförvaltningen innan flyttningen påbörjas, om inte något annat fö-
reskrivs i denna lag.

På stenkol och naturgas tillämpas inte de bestämmelser i 9 kap. i punktskattelagen som
gäller den anmälan som ska göras till Skatteförvaltningen innan flyttningen påbörjas.

26 b §
En elnätsinnehavare, en elproducent och en innehavare av skattefritt ellager ska årligen

specifikt för varje stödmottagare lämna Skatteförvaltningen uppgifter om överlåtelse av el
enligt 4 § 2 mom. Även den som överlåter nämnda el vidare till andra stödmottagare ska
årligen lämna Skatteförvaltningen uppgifter om dessa överlåtelser. Skatteförvaltningen
får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas och om förfarandet för
lämnande av uppgifterna.

Skatteförvaltningen ska meddela den som är skyldig att lämna uppgifter ett beslut, om
denne vägrar att lämna de i 1 mom. avsedda uppgifter som Skatteförvaltningen uppmanat
den uppgiftsskyldige att lämna. På delgivning av beslutet tillämpas vad som föreskrivs i
56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.
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Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheten att lämna uppgifter finns i
39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President

 Sauli Niinistö

Finansminister Matti Vanhanen
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