Suomenkieliset ohjeet

HAKEMUS SUOMEN LÄHDEVERON PALAUTTAMISEKSI
APPLICATION FOR REFUND OF FINNISH WITHHOLDING TAX

Instructions in English

HUOM! Osingon osalta tällä lomakkeella haetaan palautusta vasta osingon
maksuvuoden jälkeen.
PLEASE NOTE: As far as dividends are concerned, use this form only after
the year of payment.

Tyhjennä lomake / Reset form
HAKIJA / APPLICANT

Hakijan nimi (jos luonnollinen henkilö, hakijan sukunimi) / Applicant's name (if individual, applicant's family name)

Luonnolliset henkilöt täyttävät / To be filled in by individuals
Etunimet / Given names
mies /
male

nainen /
female

Suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika
Personal ID issued by Finnish authority, or date of birth

Kaikki hakijat täyttävät / To be filled in by all applicants
Osoite (lähiosoite, postinumero, postiosoite, kaupunki tai kunta, valtio) / Address (street address, postal code, town, city or rural area, state)

Asuinvaltio / Country of residence **)

Verotunniste asuinvaltiossa / Tax identification number in country of residence

Sähköpostiosoite / e-mail

Asiamiehen nimi ja osoite (ks. ohjeet) / Representative's name and address (see instructions)

TILINUMERO (ks. ohjeet) / BANK ACCOUNT NUMBER (see instructions)
IBAN

BIC

Tilin omistajan nimi / Name of the account holder

Pankin tai luottolaitoksen nimi / Name of the bank or credit institution

Pankin osoite / Address of the bank

TULOA KOSKEVAT TIEDOT (hakemukseen on liitettävä tuloista ja veroista tosite)
INCOME (enclose receipts and documents to show both income and tax)
Hakemus koskee veroa, joka on peritty
The application concerns tax on

osingosta /
dividend

palkasta /
salary

Maksajan nimi / The name of the payer

Tulon määrä
Gross income

Maksupäivä / Date of payment

Perityn veron määrä
Amount of tax withheld

€

muusta tulosta /
other income

Palautuksen määrä *)
Amount of refund

€

Osakkeiden lukumäärä
(jos hakemus koskee osinkoja)
Number of shares

€

HAKEMUS / APPLICATION
Allekirjoittanut pyytää, että lähdeveroa palautetaan edellä *) mainittu määrä.
Allekirjoittanut vakuuttaa, että tulo ei liity hakijalla Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan.
Allekirjoittanut vakuuttaa, että tulon perusteella ei ole haettu / saatu lähdeveron palautusta suomalaiselta tulon maksajalta.
The undersigned asks that the amount *) mentioned above shall be refunded.
The undersigned assures that the income does not originate from the applicant's permanent establishment in Finland.
The undersigned assures that he has not received/requested any refund from the Finnish payer concerning this income.
Päiväys / Date

Allekirjoitus / Signature

CERTIFICATE OF FISCAL RESIDENCE
We hereby confirm that the applicant, within the meaning of the Double Taxation Convention,
was resident in the country mentioned above**) on the date when the income was paid.
Date

Signature and stamp of the tax authorities
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Tulosta lomake / Print form

Takaisin etusivulle

OHJEET
Yleistä
Hakijan tulee täyttää lomake ja sen jälkeen esittää se kotivaltionsa veroviranomaiselle asumistodistusta (Certificate
offiscal residence) varten. Viranomainen voi merkitä asumistodistuksen tälle lomakkeelle tai antaa asumistodistuksen
rillisenä.
Asumistodistuksen saatuaan hakijan tulee liittää hakemukseen suorituksen maksajan antama tosite tulosta ja verosta
ja lähettää hakemus jäljempänä mainittuun osoitteeseen. Henkilöasiakkaille ja yrityksille on eri osoitteet.
Tilin numero on kirjoitettava IBAN-muodossa ja lisäksi on ilmoitettava pankin BIC-tunnus. Euromaksualueen ulkopuolelle
menevää palautusta varten on annettava muu kansainvälinen pankkiyhteystieto.
Liikaa perittyä lähdeveroa voi hakea palautettavaksi veron perimistä seuraavien viiden kalenterivuoden aikana. Jos
liikaa peritty lähdevero on alle 5 €/vuosi, sitä ei palauteta. Verohallinto tekee palautuspäätöksen aina euroina.
Jos hakijan asiamies allekirjoittaa lomakkeen, mukaan on liitettävä valtakirja.

Osinkoa koskevat palautushakemukset
Osingon maksuvuonna ainoastaan osingon maksaja voi oikaista perinnän ja palauttaa liikaveron. Oikaisu edellyttää,
että maksajalle esitetään oikaisua varten tarvittava selvitys. Jos maksaja ei ole oikaissut perintää, vasta maksuvuoden
jälkeen osingonsaaja (lopullinen tuotonsaaja) voi tällä lomakkeella hakea liikasuoritusta Suomen veroviranomaisilta.
Hakemukseen tulee liittää osingon maksua ja lähdeveron perintää osoittava suorituksen maksajan antama tosite.
Verohallinto voi tarvittaessa pyytää esittämään koko tositeketjun, mikäli osinko on maksettu usean eri tilinhoitajayhteisön
tai omaisuudenhoitajan välittämänä. Muutoin hakemusmenettelyssä noudatetaan yllä mainittuja yhteisiä ohjeita.
Mikäli ETA-talousalueella asuva hakee lähdeveroa palautettavaksi sillä perusteella, ettei Suomesta saadusta osingosta
suoritettua lähdeveroa voida kokonaan hyvittää asuinvaltiossa, hakemukseen tulee liittää esim. lomakkeella Veroh
6161e annettu asuinvaltion veroviranomaisen todistus toimitetusta verotuksesta. Jos hakija on yhteisö, hakemukseen on
lisäksi liitettävä täytettynä lomake Veroh 6162e.
Lisäohjeita rajoitetusti verovelvollisen osinkotulon verottamisesta: Verohallinnon julkaisu 280 ja www.vero.fi/
Kansainväliset tilanteet/Rajoitetusti verovelvollisen osingot, korot ja rojaltit.

Työkorvauksia koskevat palautushakemukset
Työkorvauksesta perityn lähdeveron palauttamista voidaan hakea tällä lomakkeella jo suorituksen maksuvuonna.
Hakemukseen tulee liittää suorituksen maksajan antama tosite maksusuorituksesta ja peritystä verosta. Jos palautusta
haetaan jo suorituksen maksuvuonna, tulee hakemukseen lisäksi liittää suorituksen maksajan antama vakuutus siitä,
ettei maksaja ole palauttanut lähdeveroa hakijalle.
Jos hakijalle on aiemmin annettu lähdeverokortti, hakemukseen tulee liittää selvitys, milloin ja mistä verovirastosta kortti
on annettu. Hakemukseen tulee aina liittää tietoa myös hakijan toiminnasta Suomessa (esim. lomakkeella Veroh 6204)
sekä mahdollinen suoritusta koskeva toimeksianto- tai urakkasopimus.

OSOITTEET
Luonnollisten henkilöiden hakemukset lähetetään Pääkaupunkiseudun verotoimistoon, osoite:
Helsinki Area Tax Office
PO Box 400
FI-00052 VERO
FINLAND
(Käyntiosoite: Rajatorpantie 8 A, Vantaa)

Oikeushenkilöiden, yritysten tms hakemukset lähetetään Uudenmaan yritysverotoimistoon, osoite:
Uusimaa Corporate Tax Office
PO Box 30
FI-00052 VERO
FINLAND
(Käyntiosoite: Opastinsilta 12 C, Helsinki)
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INSTRUCTIONS
Back to the first page

Introduction
The applicant should fill out this form and present it to the tax authorities in country of residence in order to obtain the
certificate of fiscal residence. Tax authorities in country of residence may also issue a certificate of fiscal residence
separately.
After receiving the certificate of fiscal residence, the applicant should enclose the receipt (credit advice, tax voucher)
of the income and the tax at source, and send the complete application to the address below. Please note that the
addresses for individuals and corporate taxpayers are different.
Write the bank account number in IBAN format and include the BIC code of the bank. If your bank account is outside
Single European Payment Area, SEPA, please give full bank information for international use.
Requests for refund of any tax at source that has been withheld excessively can be submitted during the five calendar
years following the year of withholding. Amounts less than €5 per year will not be refunded. Finnish Tax Administration
only uses the euro currency to deal with refunds.
If you are an agent or fiscal representative signing this application, please enclose your power of attorney showing
your authorization to act on the recipient's behalf.

Refunds of taxes on dividend
During the year of payment, only the payer of dividend can refund an excess withheld amount. This will require that
the recipient provides the payer evidence necessary for the correction. If the payer of dividend has not made the
correction and refunded the amount during the year of payment, the recipient (final beneficiary) can turn to Finnish tax
authorities and ask for refund using this form. In the case of dividends, this can only be done after the year of payment.
When using this form 6203, please enclose documentation, issued by the payer of dividend, to show paid dividends
and withheld taxes. In cases where several intermediaries have handled the payment, Finnish Tax Administration may
sometimes find it necessary to demand all receipts and documents to be enclosed to show tull audit trail. However,
the Introduction above will usually apply to all refund situations.
If refund is being requested because full credit for the Finnish tax cannot be given in country of residence for receipts
of dividends from Finland, and the applicant resides in the EEA, the applicant should enclose a certificate (form Veroh
6161e) from the tax authority of country of residence to show how the relevant tax assessment has been completed. If
the applicant is a corporate body, request on form Veroh 6162e is also needed.
For more information on taxes on dividends, go to www.tax.fi to download Publication 280 "Dividends, interests and
royalties of nonresidents".

Refunds of taxes on payments to independent contractors
If the payer of an invoice has withheld tax at source, the recipient — an independent contractor — can use this form
to turn to Finnish tax authorities to ask for refund. This can also be done during the year of payment.
The applicant should enclose the receipt (credit advice, tax voucher) of the income, and the tax at source. If refund is
being requested during the year of payment, a statement given by the payer should be enclosed, confirming that the
payer has not refunded any source tax as yet.
If a Finnish tax-at-source card has been issued to the applicant, enclose full details as to date of issue and name of local
tax office concerned. Furthermore, this application form should always be completed with explanation of the business
conducted in Finland (preferably on form Veroh 6204e) and a photocopy of any written contract on which the invoices
were based.

ADDRESSES
Send applications for individuals to:
Helsinki Area Tax Office
PO Box 400
FI-00052 VERO
FINLAND
(Street address: Rajatorpantie 8 A, Vantaa)
Send applications for legal persons, corporations etc. to:
Uusimaa Corporate Tax Office
PO Box 30
FI-00052 VERO
FINLAND
(Street address: Opastinsilta 12 C, Helsinki)
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