ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN
Registret över utländska förmögenhetsförvaltare
Listan över registrerade utländska
registrerade förmögenhetsförvaltare finns
på webbsidan:
www.vero.fi/custodianregister

Ändringsanmälan gäller Skatteförvaltningens register
över utländska förmögenhetsförvaltare (10 b § 3 mom.
i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för
inkomst)

e-post: custodianregister@vero.fi

Ändringsanmälan ska skickas till adressen:
Skatteförvaltningen
Custodiaregister
PB 30
00052 SKATT, FINLAND

Uppgifter om förmögenshetsförvaltaren
Namn
Adress
Hemviststat

Registernummer i hemviststaten

FO-nummer i Finland

Kontaktperson eller avdelning

Telefonnummer

E-postadress

Uppgifter om det ombud som sökanden genom att underteckna denna ansökan befullmäktigar att vidta åtgärder som
hänför sig till registrering av förmögenhetsförvaltare
Ombudets namn
Ombudets adress
Ombudets kontaktperson

Skatteregistreringsnummer
Telefonnummer

E-postadress

Anmälan om ändringar
Förmögenhetsförvaltarens namn och FO-nummer ska alltid anges i ändringsanmälan. Då det gäller de övriga uppgifterna, fyll i endast de ändrade
uppgifterna.
Företaget ska till Skatteförvaltningen omedelbart lämna in en anmälan om de ändringar som hänför sig till registret. Ändringar som påverkar registret är bl.a. byte av ombud och ändring av bolagets namn och adress. Om företaget t.ex. till följd av företagsarrangemang blir ett annat företag,
ska det nya företaget ansöka om registrering och en nedläggningsanmälan ska lämnas in i fråga om det gamla företaget. Företaget ska lämna in
en anmälan till Skatteförvaltningen även i det fallet att det inte längre finns något behov för registreringen.
Om det är fråga om:
- byte av ombud: ange det nya ombudet i den punkt som reserverats för uppgiften.
- namnändring: ange det nya namnet i den punkt som reserverats för uppgiften och bifoga hemviststatens registerutdrag av vilken namnändringen framgår.
- adressändring: ange den nya adressen i den punkt som reserverats för uppgiften.
- nedläggningsanmälan: fyll i punkterna 1-2 nedan.
1) Bolaget ber om att det avregistreras från Skatteförvaltningens register över förmögenhetsförvaltare
2) FO-numret får avföras helt ur Skatteförvaltningens register

Ja

Ja

Nej

Nej

- företagsarrangemang där ett registrerat bolag blir ett annat företag. lämna två separat ansökningar. I den ena ansökan ska företaget
ange uppgifterna om den nya sökanden och i den andra ansökan nedläggningen av föregångaren (punkterna 1-2 ovan).

Datum

VEROH 6153r 5.2012

Sökandes eller det befullmäktigade ombudets
(fullmakten ska bifogas) underskrift

Namnförtydligande

