Töm blanketten

ANMÄLAN OM BYGGANDE −
HUSHÅLL

DEKLARERA PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

Skatteförvaltningen
PB 5000
00053 SKATT

Lämna en anmälan om byggande för hushållets alla arbeten som kräver bygglov. Anmälan ska lämnas före
varje slutsyn eller partiell slutsyn.
Om du korrigerar en tidigare anmälan eller vill upphäva en anmälan ska du ange anmälningskoden för den
tidigare anmälan. Anmälningskoden får du i tjänsten MinSkatt eller från Skatteförvaltningens servicetelefon
Skattenummer och anmälningar om byggande (www.skatt.fi/servicenummer).
1 Anmälningstyp
Ändring av tidigare anmälan

37151

Ny anmälan

Ersättande anmälan

Anmälningskod för den tidigare anmälan
Raderingsanmälan

2 Uppgiftslämnare
Efternamn

Förnamn

Beteckning

Tunnuksen tyyppi
Finsk personbeteckning eller dödsbos FO-nummer
Utländsk personbeteckning eller motsvarande

Telefonnummer

E-postadress

c/o

Gatuadress

Postnummer

PB

Postkontor

Land

3 Byggobjekt
Om byggobjektet är en fastighet, uppge fastighetsbeteckningen. Om byggobjektet är en lägenhet i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag, uppge bolagets FO-nummer. Fyll också i uppgifterna om byggobjektet och dess adress. Om fastigheten ännu inte har någon
adress, beskriv läget på något annat sätt. Lämna en egen anmälan om varje objekt.
Fastighetsbeteckning

Bostads- eller fastighetsaktiebolagets FO-nummer

Byggobjektets gatuadress eller annan beskrivning av läget
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Postnummer

Postkontor

4 Redogörelse för byggarbetet
Om du har utfört byggarbetet själv i sin helhet eller som talkoarbete behöver du inte fylla i punkterna 5–6.
Entreprenad- och arbetstagaruppgifter
I.nga entreprenad- och arbetstagaruppgifter behöver lämnas för byggarbetet, eftersom du har utfört arbetet själv i sin helhet
eller som talkoarbete.
Entreprenad- och arbetstagaruppgifter behöver lämnas för byggarbetet. (Fyll också i punkt 5 eller 6 på blanketten.)

ANMÄLAN OM BYGGANDE −
HUSHÅLL
Uppgiftslämnarens beteckning

5 Entreprenör
Ange här uppgifter om endast en entreprenör. Om det finns flera entreprenörer ska du använda bilageblanketten Entreprenör på
byggarbetsplatsen för hushållet (3716r).
Namn

Beteckning

Hemviststat

37152

Beteckningstyp
Finskt FO-nummer

Finsk personbeteckning

Utländskt
handelsregisternummer

TIN (nummer som används i
beskattningen utomlands)

Momsnummer
(s.k. VAT-nummer)

Utländsk personbeteckning
eller motsvarande
Arbete på byggarbetsplatsen har inletts (ddmmåååå) Arbete på byggarbetsplatsen har avslutats (ddmmåååå) Utbetald ersättning (exkl. moms) euro cent

6 Arbetstagare
Ange här uppgifter om endast en arbetstagare. Om det finns flera arbetstagare ska du använda bilageblanketten Arbetstagare på
byggarbetsplatsen för hushållet (3714r).
Efternamn
Förnamn

Beteckningstyp

Beteckning

Finsk personbeteckning
Utländsk personbeteckning eller motsvarande
Arbete på byggarbetsplatsen har inletts (ddmmåååå) Arbete på byggarbetsplatsen har avslutats (ddmmåååå) Utbetald ersättning (brutto)

euroa snt

Datum och underskrift
Datum

Underskrift

Telefonnummer

Om det finns flera entreprenörer eller arbetstagare ska du också lämna bilageblankett Entreprenör på byggarbetsplatsen för
hushållet (3716r) eller Arbetstagare på byggarbetsplatsen för hushållet (3714r).
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Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

Uppgifterna i datafälten läses optiskt. Information som har skrivits någon annanstans på blanketten behandlas inte. Använd endast sådana
blanketter som du skrivit ut på skatt.fi, inte kopior av dem. Kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt.

