ANSÖKAN OM REGISTRERING I
FÖRVARARREGISTRET
Med denna blankett kan du ansöka om
registrering i förvararregistret.

Skatteförvaltningen
PB 550
00052 SKATT
Finland
Sökande
Namn

Finskt FO-nummer (om du har ett sådant)

Hemviststat

Skattenummer (TIN) i hemviststaten

Annat registreringsnummer eller organisationsnummer i hemviststaten GIIN-nummer

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Sökandens adress
(Publiceras i det offentliga förvararregistret. Fyll i endast om du ännu inte är Skatteförvaltningens kund.)
Gatuadress

Postnummer

Postkontor

Land

Sökandens postadress för enbart Skatteförvaltningens bruk
(Fyll i endast om du ännu inte är Skatteförvaltningens kund.)
C/o-uppgift (fyll i vid behov)

Gatuadress

Postkontor

Land

69201

Postnummer

Ansökan om registrering i förvararregistret
(Det tidigaste registreringsdatumet är beslutsdagen.)

VEROH 6920r 1.2020 (sida 1/2)

Företaget ansöker sig till förvararregistret

ddmmåååå

ANSÖKAN OM REGISTRERING I
FÖRVARARREGISTRET

Huvudkontor
(Fyll i om sökanden är en filial.)
Namn

Finskt FO-nummer (om du har ett sådant)

Hemviststat

Registrerings- eller organisationsnummer i hemviststaten

Gatuadress

Postnummer

Postkontor

Land

Registreringen är möjlig endast om sökandens hemvist är i en EU-stat eller i en stat med vilken Finland har ett gällande avtal för att
undvika dubbelbeskattning.
Bilagor
Ett utländskt företag ska bifoga till sin ansökan en kopia av tillståndet att bedriva förvaringsverksamhet samt ett utländskt utdrag som
motsvarar handelsregisterutdraget och av vilket framgår företagets namn, hemviststat, bransch, räkenskapsperiod och
firmateckningsrätt. Om dessa uppgifter inte framgår av handelsregisterutdraget ska till ansökan bifogas en sådan kopia av
bolagsordningen, bolagsavtalet eller motsvarande stadgar av vilka uppgifterna framgår. Av handlingarna krävs även en översättning
till finska, svenska eller engelska om de ursprungliga handlingarna har upprättats på något annat språk. Om sökanden är en filial ska
till ansökan bifogas också huvudkontorets utländska utdrag som motsvarar handelsregisterutdraget.
Om sökanden är under den finska Finansinspektionens tillsyn behöver någon kopia av tillståndet inte bifogas.
Intyg
Sökanden intygar att
1. sökanden har ett giltigt tillstånd att bedriva förvaringsverksamhet av den behöriga myndigheten i förvararens hemviststat och
omfattas av den myndighetens tillsyn.
2. på sökanden tillämpas den gemensamma standarden för utbyte av upplysningar eller bestämmelserna om förhindrande av
penningtvätt och identifiering av kunden samt annan lagstiftning, så att förvararen är skyldig att identifiera sin kund och dennes
hemviststat i beskattningshänseende.
Genom att registrera sig förbinder sig sökanden att iaktta förpliktelserna i 10 b och 10 c § i källskattelagen (lagen om beskattning av
begränsat skattskyldig för inkomst).
Underskrift och namnförtydligande (bifoga en fullmakt vid behov)

69202

Datum

VEROH 6920r 1.2020 (sida 2/2)

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. Kopieringen kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt.

