HAKEMUS
SÄILYTTÄJÄREKISTERIIN
Hae tällä lomakkeella säilyttäjärekisteriin
rekisteröintiä.

Verohallinto
PL 550
00052 VERO
Suomi
Hakija
Nimi

Suomalainen Y-tunnus (jos on)

Kotivaltio

Verotunniste kotivaltiossa (TIN)

Muu rekisterinumero tai yritystunnus kotivaltiossa

GIIN-tunnus

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Hakijan osoite
(Julkaistaan julkisessa säilyttäjärekisterissä. Täytä vain, jos et vielä ole Verohallinnon asiakas.)
Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Maa

Hakijan postiosoite vain Verohallinnon käyttöön
(Täytä vain, jos et vielä ole Verohallinnon asiakas.)
C/o-tarkenne (Täytä tarvittaessa.)

Katuosoite

Postitoimipaikka

Maa
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Postinumero

Säilyttäjärekisteriin hakeminen
(Rekisteriin merkitään aikaisintaan päätöspäivä.)

VEROH 6920 1.2020 (sivu 1/2)

Yritys hakee säilyttäjärekisteriin
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HAKEMUS
SÄILYTTÄJÄREKISTERIIN

Pääliike
(Täytä, jos säilyttäjärekisteriin hakija on sivuliike.)
Nimi

Suomalainen Y-tunnus (jos on)

Kotivaltio

Rekisterinumero tai yritystunnus kotimaassa

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Maa

Rekisteröinti on mahdollista vain, jos hakijan kotipaikka on Euroopan unionin alueella tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on
voimassa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva sopimus.
Liitteet
Ulkomaisen yrityksen on liitettävä hakemukseen kopio toimiluvasta säilytystoiminnan harjoittamiseen sekä ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote, josta käyvät ilmi yrityksen nimi, kotivaltio, toimiala, tilikausi ja nimenkirjoitusoikeudet. Jos nämä tiedot
eivät ilmene kaupparekisteriotteesta, on hakemukseen liitettävä myös sellainen kopio yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai
vastaavista säännöistä, josta puuttuvat tiedot käyvät ilmi. Asiakirjoista on lisäksi annettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen
käännös, jos ne on alun perin laadittu muulla kielellä. Jos hakija on sivuliike, on hakemukseen liitettävä myös pääliikkeen ulkomainen
kaupparekisteriotetta vastaava ote.
Jos hakija on Suomen Finanssivalvonnan valvottava, hakemukseen ei tarvitse liittää kopiota toimiluvasta.
Vakuutus
Hakija vakuuttaa, että
1. hakijalla on säilytystoiminnan harjoittamiseen voimassa oleva toimilupa, jonka sijaintivaltion asianomainen viranomainen on
myöntänyt, ja toiminta on viranomaisen valvomaa.
2. hakijaan sovelletaan yhteistä tietojenvaihtostandardia tai rahanpesun estämistä ja asiakkaan tunnistamista koskevia säännöksiä
sekä muuta lainsäädäntöä niin, että säilyttäjä on velvollinen tunnistamaan asiakkaansa ja tämän verotuksellisen asuinvaltion.
Rekisteröitymällä hakija sitoutuu noudattamaan velvoitteita, jotka on määritelty lähdeverolain 10 b ja 10 c §:ssä (laki rajoitetusti
verovelvollisen tulon verottamisesta).
Allekirjoitus ja nimenselvennys (Liitä tarvittaessa valtakirja.)
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Päiväys
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Tulosta lomake

Lomakkeen alkuun

Tyhjennä

Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä. Muualle lomakkeeseen kirjoittamaasi tietoa ei käsitellä. Käytä vain vero.fi:stä
tulostettuja lomakkeita, älä niiden kopioita. Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei lomakkeen optinen luku onnistu.

