
Hakemuksessa käytettävät hankinnan laatua kuvaavat koodit 

Hankittujen tavaroiden ja palvelujen laatu merkitään hakemukseen Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen 

(EU 79/2012) liitteen III mukaisilla koodeilla. Koodi ilmoitetaan sekä pää- että alakoodilla (muodossa x.y tai x.y.z). 

Yksittäistä laskua tai tuontiasiakirjaa kohden voi käyttää useampaa koodia. Jos hakija käyttää koodeja, jotka eivät 

ole käytössä Suomessa tai vain pääkoodia, hakemus voidaan hylätä tältä osin. 

Polttoaine  

1.3 Polttoaine kulkuneuvoihin, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia 

1.4 Erityisesti testiajoneuvoissa käytettävä polttoaine  

1.5 Kulkuneuvojen tai koneiden voitelussa käytettävät öljytuotteet 

1.6 Jälleenmyyntiä varten ostettu polttoaine 

1.7 Polttoaine tavaraliikenneajoneuvoihin 

1.8.1 Polttoaine henkilö- ja monikäyttöautoihin 

Pelkästään yrityskäytössä 

1.8.2 Polttoaine henkilö- ja monikäyttöautoihin 

Käyttö osittain ammattimaisessa henkilökuljetuksessa, ajo-opetuksessa tai vuokrauksessa 

1.8.3 Polttoaine henkilö- ja monikäyttöautoihin 

Osittain muussa kuin 1.8.2 kohdassa tarkoitetussa käytössä 

1.9.1 Polttoaine moottoripyöriin, matkailuvaunuihin ja huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin 

sekä ilma-aluksiin, joiden massa on alle 1 550 kg 

Käyttö ammattimaisessa henkilökuljetuksessa, ajo-opetuksessa tai vuokrauksessa 

1.9.2 Polttoaine moottoripyöriin, matkailuvaunuihin ja huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin 

sekä ilma-aluksiin, joiden massa on alle 1 550 kg 

Yrityskäytössä 

1.10 Polttoaine koneisiin ja maataloustraktoreihin 

1.12 Polttoaine muihin kuin 1.8 ja 1.9 kohdan henkilöliikenneajoneuvoihin 

 

Kulkuneuvon vuokraus  

2.4 Tavaraliikenneajoneuvojen vuokraus 

2.5 Henkilö ja monikäyttöautojen vuokraus 

2.6. Moottoripyörien, matkailuvaunujen ja huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen sekä sellaisten 

ilma-alusten, joiden massa on alle 1 550 kg, vuokraus 

2.12 Muiden kuin 2.5 ja 2.6 kohdassa tarkoitettujen kulkuneuvojen vuokraus 

 

Kulkuneuvoihin liittyvä kustannukset (muut kuin koodeissa 1 ja 2 tarkoitetut tavarat ja palvelut)  

3.3.1 Sellaisten kulkuneuvojen osto, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia  

3.3.2 Sellaisten kulkuneuvojen huolto, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia  

3.3.3 Sellaisiin kulkuneuvoihin liittyvien tarvikkeiden osto ja asennus, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia 



3.3.4. Sellaisten kulkuneuvojen säilyttäminen autotallissa tai pysäköinti, joissa kuljetetaan maksavia 

matkustajia  

3.3.5 Muut sellaisiin kulkuneuvoihin liittyvät kustannukset, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia 

3.4.1 Tavaraliikenneajoneuvojen osto 

3.4.2 Tavaraliikenneajoneuvojen huolto 

3.4.3 Tavaraliikenneajoneuvojen autotallissa säilyttäminen tai pysäköinti 

3.4.4 Muut kuin 3.4.1, 3.4.2 ja 3.4.3 kohdassa tarkoitetut tavaraliikenneajoneuvoihin liittyvät kustannukset 

3.5. Henkilö- ja monikäyttöautojen huolto 

3.6. Moottoripyörien, matkailuvaunujen ja huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen sekä sellaisten 

ilma-alusten, joiden massa on yli 1 550 kg, huolto 

3.7. Muut kuin henkilö- ja monikäyttöautojen huoltoon, autotallissa säilyttämiseen ja pysäköintiin liittyvä 

kustannukset 

3.8. Muut kuin moottoripyörien, matkailuvaunujen ja huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen sekä 

sellaisten ilma-alusten, joiden massa on yli 1 550 kg, huoltoon, autotallissa säilyttämiseen ja pysäköintiin 

liittyvät kustannukset 

3.15 Sellaisten henkilöliikenneajoneuvojen, jotka eivät ole henkilö- ja monikäyttöautoja, moottoripyörien, 

matkailuvaunujen ja huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen sekä sellaisten ilma-alusten, joiden 

massa on yli 1 550 kg, huolto 

3.16 Henkilöliikenneajoneuvojen autotallissa säilyttäminen tai pysäköinti 

3.17 Muut kuin sellaisten henkilöliikenneajoneuvojen, jotka eivät ole henkilö- ja monikäyttöautoja, 

moottoripyörien, matkailuvaunujen ja huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen sekä sellaisten ilma-

alusten, joiden massa on yli 1 550 kg, huoltoon, autotallissa säilyttämiseen ja pysäköintiin liittyvät 

kustannukset 

 

 

Matkakustannukset, kuten taksimatkat, julkisen liikenteen maksut  

5.1 Verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän matkakustannukset 

5.2 Jonkun muun henkilön kuin verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän matkakustannukset 

 

Majoitus  

6.1 Verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän asumiseen ja majoitukseen liittyvät kustannukset 

6.2 Muun henkilön kuin verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän asumiseen ja majoitukseen liittyvät 

kustannukset 

6.6 Asumiseen ja majoitukseen liittyvät kustannukset jatkoluovutuksen yhteydessä 

 

Ruoka, juomat ja ravintolapalvelut  

7.1. Hotelleissa, baareissa, ravintoloissa ja täysihoitoloissa tarjotut ruoat ja juomat, myös aamiainen 

7.2 Konferensseissa, messuilla, näyttelyissä tai kongresseissa tarjotut ruoat ja juomat 

7.4 Jatkoluovutusta varten ostetut ravintolapalvelut 

 



Messujen ja näyttelyiden pääsymaksut  

8.1 Verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän pääsymaksut 

8.2 Jonkun muun henkilön kuin verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän pääsymaksut 

 

Ylellisyys-, huvi ja edustuskustannukset  

9.1 Alkoholin osto 

9.2 Tupakkatuotteiden osto 

9.3 Vastaanotto- ja huvikustannukset 

 

Muut   

10.1. Työkalut 

10.2 Takuuaikana tehtävät korjaukset 

10.3 Koulutukseen liittyvät palvelut 

10.4.1 Kiinteään omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset 

10.4.2 Asuntona käytettävään kiinteään omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset 

10.4.3 Muuhun kuin koodin 3 irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset 

10.5.1 Kiinteän omaisuuden osto tai vuokraus 

10.5.2 Asuntona, harrastustilana tai vapaa-ajanviettopaikkana käytettävän kiinteän omaisuuden osto tai 

vuokraus 

10.5.3 Sellaisen irtaimen omaisuuden osto tai vuokraus, joka liittyy asuntona, harrastustilana tai vapaa-

ajanviettopaikkana käytettävään kiinteään omaisuuteen tai jota käytetään asuntona, harrastustilana tai 

vapaa-ajanviettopaikkana käytettävän kiinteän omaisuuden yhteydessä 

10.5.4 Muun kuin koodin 2 irtaimen omaisuuden osto tai vuokraus 

10.6 Veden, kaasun tai sähkön toimittaminen jakeluverkon kautta 

10.7. Vähäarvoiset lahjat 

10.8. Toimistomenot 

10.9. Messuille, seminaareihin ja koulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen osallistuminen 

10.11 Postin lähettämisestä EU:n ulkopuolelle aiheutuvat kustannukset 

10.12 Faksi- ja puhelinkustannukset asumisen yhteydessä 

10.13 Matkanjärjestäjän hankkimat tavarat ja palvelut, jotka välittömästi koituvat matkustajan hyväksi 

10.14 Muut kuin 1.6 kohdassa tarkoitetut jälleenmyyntiä varten ostetut tavarat 

10.15 Muut kuin 6.6 ja 7.4 kohdissa tarkoitetut jälleenmyyntiä varten ostetut tavarat 

10.16. Omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset 

10.17.1 Omaisuuteen liittyvät kustannukset 

Asuntona, harrastustilana tai vapaa-ajanviettopaikkana käytettävän kiinteään omaisuuteen kohdistuvat 

kustannukset 

10.17.2 Omaisuuteen liittyvät kustannukset 

Muuhun kuin 10.17.1 kohdassa tarkoitettuun kiinteään omaisuuteen kohdistuvat kustannukset 

 


