
Vakuutus 1 (1) 

Sähköverkkosopimuksen numero 

Käyttöpaikkatunnus
Y- tunnus

Vakuutettavan kohteen yksilöintitiedot 
Asiakasnumero
Yrityksen nimi 
Käyttöpaikan osoite

teollisuus konesali    Yrityksen peruste 2. veroluokkaan kuulumiselle   

Tilinumero ja pankkiyhteys (mahdollisia hyvityksiä varten) 

Asiakkaan yhteyshenkilön ja/tai edustajan yhteystiedot 
Nimi Yrityksen nimi 
Sähköpostiosoite 

Tämä vakuutus on voimassa

Vakuutukseen sovellettavat ehdot 

Puhelinnumero

alkaen

1.1.2022 

Vakuutus 2. sähköveroluokan mukaisesta sähkön käytöstä 
Sähkövero on suoraan valtiolle maksettava vero, jonka sähköverkkoyhtiö kerää asiakkailtaan verkkonsa kautta kutukseen 
siirretyn sähköenergian määrän perusteella. Sähkövero laskutetaan asiakkailta sähkönsiirtolaskun yhteydessä.

Yrityksen sähköveroluokan määrää sen sähkön käyttöpaikalla harjoittama toiminta. Lisätietoja sähköveroon liittyvästä 
lainsäädännöstä: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961260 

Sähköveroluokat ja sähkövero 1.1.2021 alkaen 
Veroluokka 1: 2,79372 c/kWh (sis. alv 24 % ja huoltovarmuusmaksu) 
Veroluokka 2: 0,07812 c/kWh (sis. alv 24 % ja huoltovarmuusmaksu)
Verojen muuttuessa sähköveron veloitusta muutetaan lakia vastaavaksi ilman ennakkoilmoitusta.

1 Vakuutus on aina sopimuskohtainen. Mikäli sähköverkkosopimuksessa tapahtuu muutoksia (esimerkiksi omistaja vaihtuu), on vakuutus   
tehtävä uudestaan.
2 Mikäli sähkön käyttöpaikassa toiminta muuttuu, eikä asiakas ole enää oikeutettu 2. veroluokkaan, tulee siitä ilmoittaa sähköverkkoyhtiölle. 
3 Asiakas vastaa veroseuraamuksista ja muista kustannuksista, jotka aiheutuvat tässä vakuutuksessa olevista virheellisistä tai 
puutteellisista tiedoista tai ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Asiakas vastaa myös tapauksen selvittämisen Vantaan Energia 
sähköverkot Oy:lle aiheutuneista kustannuksista.
4 Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lla on oikeus siirtää tämä vakuutus konsernin sisällä.
5 Tarkastamme vakuutukset määräajoin ja lähetämme tarvittessa vakuutuksen uusimispyynnön asiakkaan ilmoittamalle yhteyshenkilölle. 
Mikäli asiakas ei toimita meille uutta vakuutusta kuukauden kuluessa, siirretään kohde veroluokkaan 1.

Allekirjoitus 

Vakuutan tällä lomakkeella antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun noudattamaan vakuutuksen ehtoja. 

Aika                            ja paikka    

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lomakkeen toimittaminen meille
 Lähetä lomake täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostilla osoitteeseen 
verkko.asiakaspalvelu@aspa.vantaanenergia.fi. 

Mikäli tarvitset apua tai neuvoja lomakkeen täyttämisessä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Tavoitat meidät yllä olevasta 
sähköpostista tai puhelimitse 09 829 0900. Palvelemme arkisin klo 8.30-16.00. 

lämpöpumput ja sähkökattilat
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