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YLEISTÄ

Tuen piiriin kuuluvan yrityksen investoinneista ilmoittaminen
Tuen piiriin kuuluva yhtiö voi tehdä koordinaattorille pikalatauspisteisiin liittyvän kiintiöpyyntöilmoituksen tai varsinaisen
normaali- tai pikalatauspisteen maksatushakemuksen seuraavasti:

KIINTIÖPYYNTÖ:

MAKSATUSHAKEMUS:

• Kiintiöpyyntö on tuenhakijan investointisuunnitelmaan
perustuva ilmoitus koordinaattorille, jonka perusteella
koordinaattori varaa suunnitellulle investoinnille tuen.
• Kiintiöpyynnön voi tehdä ainoastaan koskien
pikalatauspisteitä (yli 22 kW).
• Kiintiöpyyntö on voimassa 6 kuukauden ajan ilmoituksen
jättämisestä. Tänä aikana tuenhakijan on jätettävä
latauspistettä koskeva varsinainen maksatushakemus.

• Maksatushakemus täytetään toteutetusta ja loppuun
saatetusta (maksetusta) normaali- tai
pikalatausjärjestelmästä.
• Hakemukseen liitetään investointiin liittyvät laskut ja
maksukuitit, jotka todistavat laskut maksetuiksi.
• Jokaisesta latausjärjestelmästä tehdään oma
maksatushakemus.

Seuraavilla sivuilla on kuvattu tarkemmat ohjeet kiintiöpyyntöä ja maksatushakemuksia koskien.

KIINTIÖPYYNTÖ

Pikalatausjärjestelmän ilmoittaminen koordinaattorille budjetointia varten

KIINTIÖPYYNTÖ:
• Kiintiöpyynnöllä tuenhakija ilmoittaa koordinaattorille investointisuunnitelmaan perustuvan latausjärjestelmähankkeen.
• Ilmoituksen perusteella koordinaattori varaa tuenhakijalle tukibudjetista tarvittavan määrän energiatukea. Tuenhakijan tulee
tehdä latausjärjestelmästä varsinainen maksatusselvitys 6 kuukauden kuluessa kiintiöpyynnön ilmoittamisesta tai
budjettivaraus raukeaa.
• Kiintiöpyyntö tehdään täyttämällä verkkokysely osoitteessa http://www.lataustuki.fi/ kohdasta Ilmoita Investoinnista.
• Kiintiöpyynnössä ilmoitettavat tiedot voivat olla alustavat, suunnitelmaan perustuvat tiedot.
• Kiintiöpyyntöön ilmoitetaan:
• Tuenhakijan tiedot: Yhtiön nimi, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero
• Latausjärjestelmän tiedot: Asennusosoite, merkki ja malli, julkisen latauspalvelun verkko-osoite, latauspisteiden teho
• Investointitiedot: Investoinnin suuruus euroissa sekä haettavan energiatuen määrä (budjettiin tehtävä varaus)

MAKSATUSHAKEMUS

Maksatushakemuksella tuenhakija varsinaisesti hakee toteutuneelle investoinnille tukea

MAKSATUSHAKEMUS:
• Tuenhakija hakee tukea täyttämällä toteutetusta ja loppuun saatetusta latausjärjestelmäinvestoinnista maksatushakemuksen.
• Maksatushakemuksen voi toimittaa koordinaattorille milloin tahansa, kun investointi on kokonaisuudessaan maksettu ja
hakijalla on selvitystä varten tarvittavat laskut ja maksukuitit hallussaan. Tuki myönnetään hankintajärjestyksessä.
• Maksatushakemus tehdään kustakin latausjärjestelmästä erikseen.
• Maksatushakemus tehdään täyttämällä verkkokysely osoitteessa http://www.lataustuki.fi/ kohdasta Ilmoita Investoinnista.
• Hankkeen aikana tehdään kolme tuen tilitystä. Jokaista tilitystä koskee maksatushakemuksen viimeinen jättöpäivä, johon
mennessä tuenhakijan tulee jättää maksatushakemus saadakseen hakemuksensa mukaan kyseiseen tilitykseen. Tilitysten
aikataulu on seuraava:
• Tilitys 1: 31.12.2017 toimitetut hakemukset - Tuen tilitys keväällä 2018
• Tilitys 2: 31.12.2018 toimitetut hakemukset - Tuen tilitys keväällä 2019
• Tilitys 3: 15.8.2019 toimitetut hakemukset - Tuen tilitys syksyllä 2019

• Koordinaattori kerää yllä mainittuihin maksatushakemuksen jättöpäiviin mennessä toimitetut hakemukset ja toimittaa niistä
tuenhakijalle yhteenvedon hyväksyttäväksi. Tukihakemus työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetaan perustuen hakijan
hyväksymään yhteenvetoon.
• Seuraavilla sivuilla on ohjeistus maksatushakemuksen täyttämistä varten.

MAKSATUSHAKEMUS

Verkkolomakkeen täyttäminen ja tarvittavat tiedot

MAKSATUSHAKEMUS:
• Maksatushakemus tehdään kustakin latausjärjestelmästä erikseen. Hakemuksen täyttämistä varten tarvitset seuraavat tiedot:

HAKEMUKSEN KOHTA

TIEDOT

1. TUENHAKIJAN TIEDOT

•
•
•
•
•
•

Yhtiön nimi
Y-tunnus
Yhteyshenkilön nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Pankkitilinnumero (tuen tilitystä varten)

2. LATAUSJÄRJESTELMÄN TIEDOT

•
•
•
•
•
•

Latausjärjestelmän asennusosoite (katu, postinumero, kaupunki)
Latausjärjestelmän merkki ja malli
Käyttöönottopäivämäärä
Latauspisteiden määrä latausjärjestelmässä
Julkisen latauspalvelun verkko-osoite (URL)
Latauspisteiden teho (kW)

3. KUSTANNUSTEN ERITTELY

Erittely latausjärjestelmään kohdistuvista kustannuksista seuraavasti (kaikki ALV 0 %):
•
Laitteistokustannukset
•
Asennuskustannukset
•
Omat työt
•
Sähköliittymäkustannus
•
Latauspalvelu-/tietojärjestelmäkustannus
•
Muut kustannukset

4. YHTEENVETO KUSTANNUKSISTA JA HAETTAVA TUKI

•
•

5. LIITTEET

•

Yhteenlasketut kustannukset
Tukiprosentti: normaalilataus 30 % tai pikalataus 35 %. Mikäli tukea haetaan järjestelmälle, joka sisältää sekä pikalatausta että normaalia latausta, tuki
myönnetään normaalilatauksen tukiprosentilla.
Haettava tukimäärä

•

Hakemukseen tulee sisällyttää investointia koskevat laskut sekä laskujen maksukuitit

TILITYS

Tuen tilitys tehdään hankkeen aikana kolme kertaa
• TUEN TILITYSTEN AIKATAULU:
• Tilitys 1: 31.12.2017 toimitetut hakemukset - Tuen tilitys keväällä 2018
• Tilitys 2: 31.12.2018 toimitetut hakemukset - Tuen tilitys keväällä 2019
• Tilitys 3: 15.8.2019 toimitetut hakemukset - Tuen tilitys syksyllä 2019

• Tuen hakija saa koordinaattorilta yllä mainittujen eräpäivien jälkeen yhteenvedon toimittamastaan yhdestä tai useammasta
maksatushakemuksesta.
• Tuenhakijan tulee hyväksyä ja allekirjoittaa koordinaattorin toimittama yhteenveto ja palauttaa se koordinaattorille.
Yhteenveto toimii perustana sille, minkä mukaan yhtiölle haetaan tuki työ- ja elinkeinoministeriöltä.
• Työ- ja elinkeinoministeriö tilittää tuen koordinaattorille perustuen koordinaattorin koostamiin yhtiökohtaisiin
yhteenvetoihin.

HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET

Investointituen piiriin hyväksyttävät kustannukset
• Hankittavien latausratkaisujen osalta tuen piiriin kuuluvat seuraavat kustannukset – kaikki ilman arvonlisäveroa:
Laitteiden hankinnasta ja asennuksesta sekä niiden muutos- ja korjaustöistä aiheutuvat kustannukset.
Laitteiden asennukseen liittyvistä rakennusteknisistä töistä ja rakennustöiden valvonnasta aiheutuvat kustannukset.
Laitteiden asennukseen liittyvistä raivaus- ja maanrakennusteknisistätöistä aiheutuvat kustannukset.
Laitteiden käyttöönotosta ja käyttöönoton edellyttämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta aiheutuvat kustannukset.
Välittömästi investointiin liittyvien maa-alueiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset sillä rajoituksella, että niiden osuus
kokonaiskustannuksista voi olla enintään kymmenen (10) prosenttia.
• Välittömästi investointiin liittyvien sähköjohtojen rakentamisesta ja jakeluveronhaltijan sähkön tuotannolta veloittamasta
liittymismaksusta aiheutuvat kustannukset.
•
•
•
•
•

MAKSATUKSEN EHTOJA

Yleisiä maksatukseen liittyviä ehtoja
• Pitoaikavelvoite: Voidakseen hyötyä tuesta yrityksen tulee ostaa latauspiste ja operoida sitä vähintään viiden (5) vuoden ajan.
Tänä aikana latauspistettä ei saa myydä eikä sen käyttötarkoitusta saa muuttaa. Tuki on kohdennettu uuden kaluston
hankintaan, käytettyä kalustoa ei tueta energiatuella.
• Tuen saajan on ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle käyttö- tai luovutusrajoituksen noudattamiseen tai omaisuuden
käyttöön tukipäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta välittömästi tapahtuman
jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua tapahtumasta.
• Yksittäisen hankintayrityksen latausjärjestelmiin liittyviin hankintoihin kohdistuva tuki voi olla enintään 20 prosenttia
investointituen kokonaismäärästä.
• Investointihankkeen kustannuksista tulee pitää kirjanpitolain (1336/1997) mukaista projektikirjanpitoa, jossa on erittely
investointihankkeeseen kertyneistä kustannuksista sekä säilyttää kirjanpitoaineisto mainitun lain mukaisesti.
• Tuenhakijan on ennen maksatushakemuksen täyttämistä tutustuttava tuen ehtoihin ja tuen maksuun liittyviin lakeihin:
• Valtionavustuslaki
• Valtioneuvoston asetus uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista (145/2016)
• Investointituen valvonta
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