
Lämna uppgifterna med denna blankett enbart om det inte är möjligt i webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet. Fastighetsskatten 
för 2019 beräknas på basis av beskattningsvärdena för år 2018.

1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Namn Fastighetens belägenhetskommunPersonbeteckning eller FO-nummer

Fastighetens namn Ägarandel av fastighetenFastighetsbeteckning Outbrutet 
område

2 FASTIGHETSUPPGIFTER
ÄgarförhållandeFastighetens adress

Egen jord Arrendejord
Markens area Uppgifter om plan

2 Detaljplan Stranddetaljplan Generalplan Ingen planm 

3 BYGGNADSUPPGIFTER

Byggnad nr/Del nr Byggnaden 
har rivits, 
datum

Korrigering i bygg-
nadsuppgifterna

Bostads-
höghus Byggnad som saknas

30
04

1

Totalarea, yttre mått Volym Våningsantal (källare medräkn.) Antalet lägenheter
2 3m m

 Bärande konstruktion

Byggnadskostnader, euroFärdighetsgrad (%) 31.12.2018

 Ja Sten/metallNej Trä

Arealen av de lager som finns 
annanstans än i källaren

Källarens areal

Kontors-
byggnad
Hotell

Hiss
2m

Byggnadens form Luftkonditionering

I II III I II III

SE-utrustningVV-utrustning

I II III IV I II III
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Ny byggnad
Totalrenovering

Byggnaden 
är halvfärdig

Byggandet inleddes, datum Byggn. blev färdig, datum

Hiss

Byggnad nr/Del nr Byggnaden 
har rivits, 
datum

Korrigering i bygg- 
nadsuppgifterna

Butiks-
byggnad Byggnad som saknas

Volym
2 3m m

 Bärande konstruktion

Byggnadskostnader, euroFärdighetsgrad (%) 31.12.2018

Sten/metallTrä

Ny byggnad
Totalrenovering

Byggandet inleddes, datum Byggn. blev färdig, datum

2m 2m

Lagerareal

Byggnad nr/Del nr Byggnaden 
har rivits, 
datum

Korrigering i bygg-
nadsuppgifternaByggnad som saknas

Volym
2 3m m

Bärande konstruktion

Byggnadskostnader, euroFärdighetsgrad (%) 31.12.2018

Sten/metallTrä

Ny byggnad
Totalrenovering

Byggandet inleddes, datum Byggn. blev färdig, datum

2m
Parkeringsutrymmenas areal

2m

Byggnad nr/Del nr Byggnaden 
har rivits,
datum

Industri- och
lagerbyggnad Byggnad som saknas

Volym
2 3m m

 Bärande konstruktion

Byggnadskostnader, euroFärdighetsgrad (%) 31.12.2018

Sten/metallTrä

Ny byggnad
Totalrenovering

Byggandet inleddes, datum Byggn. blev färdig, datum

Byggnadens användningsändamål

Byggnadens användningsändamål

Byggnadens användningsändamål

Byggnadens användningsändamål Andel av byggnaden

Andel av byggnaden

Andel av byggnaden

Andel av byggnaden

Totalarea, yttre mått

Totalarea, yttre mått

Totalarea, yttre mått

Fastighets-
del

Arrende-
område

Kryssa för det alternativ vars uppgifter du deklarerar. Om du korrigerar en felaktig uppgift, ange endast den korrigerade uppgiften i respektive 
punkt och individualisera byggnaden. Ange som individualiseringsuppgift det byggnadsnummer som finns i fastighetsbeskattningsbeslutets 
utredningsdel. Specificera i punkt 4 de totalrenoveringar som gjorts år 2018.

Korrigering i bygg- 
nadsuppgifterna

Byggnaden 
är halvfärdig

Byggnaden 
är halvfärdig

Byggnaden 
är halvfärdig

Våningsantal (källare medräkn.)

Våningsantal (källare medräkn.)

Hisschaktens areal 

Ja Nej

3A FASTIGHETSBESKATTNING 2019
BOSTADSHÖGHUS OCH BYGGNADER 
SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAM- 
HETEN



Personbeteckning 
eller FO-nummer

3 BYGGNADSUPPGIFTER (forts.)
Byggnad nr/Del nrAnnan byggnad 

el. konstruktion

Byggnaden 
har rivits, 
datumKorrigering i  byggnadsuppgifternaByggnad som saknas

Byggnaden 
är halvfärdig

Byggnadskostnader, euro

4 OMBYGGNADER OCH BETYDANDE REPARATIONSÅTGÄDER

Renoveringsobjekt
Vattenledningar
och avlopp

Elanord-
ningar

Dörrar och 
fönster

Värme-
systemet

5 TILLÄGGSUPPGIFTER

30
04

2

Fritt formulerade bilagor Underskrift och telefonnummer
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Ny byggnad

Byggnaden blev färdig, datum

Byggnadens användningsändamålAndel av byggnaden

Byggandet inleddes, datum Färdighetsgrad (%) 31.12.2018

Byggnadstyp

Volym Bärande konstruktion

Sten/metallTrä

Totalarea, yttre mått

3m2m
Tilläggsuppgifter om byggnaden

Fastighetsbeteckning/Byggnad nr Totalrenoveringsår
Totalrenovering som 
motsvarar nybyggnad Tillbyggnad

Totalareal/volym efter tillbyggandet

Total-
renovering

Kryssa för respektive reparationsåtgärd och ge en närmare utredning i punkt Tilläggsuppgifter.

Yttertak och ytter-
väggarnas ytbeläggning

Yttre tilläggs-
isolering

Maskinell 
luftkonditionering

Kostnader för ombyggnader och renoveringar, euro/år

Annan åtgärd
(utredning i
Tilläggsuppgifter)

Datum
Ja
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BOSTADSHÖGHUS OCH BYGGNADER 
SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAM- 
HETEN



3A FASTIGHETSBESKATTNING 2019/
BOSTADSHÖGHUS OCH BYGGNADER SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHETEN  

IFYLLNINGSANVISNINGAR

1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 

2 FASTIGHETSUPPGIFTER

3 BYGGNADSUPPGIFTER
Anteckna uppgifterna om varje byggnad i den punkt som 
reserverats för den. Om det på en och samma fastighet finns 
flera byggnader av samma byggnadstyp, fyll i en egen 
blankett av varje byggnad.

Ny byggnad
Kryssa för denna punkt endast om det är fråga om ett 
nybygge. Ange även de övriga uppgifterna nedan angående 
byggnaden i de respektive punkterna. Individualisera 
nybyggena med löpande nummer om du anmäler flera 
byggnader av samma byggnadstyp.

Korrigering i byggnadsuppgifterna
Kryssa för denna punkt om du anmäler byggnadsuppgifterna 
i egenskap av fastighetens nya ägare eller om du korrigerar 
byggnadsuppgifter som redan tidigare anmälts. Anmäl 
endast den ändrade/korrigerade uppgiften. Vid behov ge en 
utredning i punkt 5 Tilläggsuppgifter. Individualisera den 
byggnad vars uppgifter du korrigerar. Som identifikations- 
uppgift kan du använda t.ex. byggnadsnumret, som finns i 
fastighetsbeskattningsbeslutet.

Totalrenovering
Kryssa för denna punkt om det utförts en totalrenovering 
eller betydande underhållsarbeten på byggnaden år 2018. 
Ge en utredning av ombyggnads- och reparationsåtgärderna 
samt av kostnaderna i punkt 4.  

I punkt 4 kan du även anmäla en sådan totalrenovering eller 
betydande reparationsåtgärd som utförts före 2018 och som 
det saknas uppgift om vid beskattningen.

Byggnadskostnader
Ange här byggnadskostnaderna för byggnaden eller 
konstruktionen, uppskattade enligt den färdiga byggnaden 
eller konstruktionen. Ange även byggnadens färdighetsgrad i 
slutet av kalenderåret.

Ange här den dag byggnaden blev färdig om nybygget blivit 
färdigt år 2018. Om du korrigerar det år då byggnaden blev 
färdig då det gäller en byggnad som blivit färdig före 2018, 
kan du anmäla det även i denna punkt.

Om totalrenoveringar eller betydande underhållsarbeten har 
utförts i byggnaden före mitten av 1980-talet efter att 
byggnaden har blivit färdig, har detta beaktats vid 
beskattningen så att det år då byggnaden blivit färdig har 
ändrats till ett senare år för att minska på åldersavdraget. I 
fråga om äldre byggnader kan därför det år som i 
utredningsdelen i beskattningsbeslutet står som det år då 
byggnaden blev färdig avvika från det år då byggnaden i 
verkligheten blev färdig. Om avvikelsen beror på denna 
orsak, behöver du inte korrigera uppgiften om det år då 
byggnaden blev färdig och blanketten behöver inte 
returneras enbart på grund av detta.

Ange byggnadens areal beräknad enligt yttre måtten. 
Arealen ska räknas ut så att samtliga våningars, källares och 
värmeisolerade vindars arealer sammanräknas. Till arealen 
ska dock inte räknas balkonger, skärmtak och låga 
utrymmen till den del utrymmets fria höjd är under 160 cm. 
Vid behov kan arealen räknas ut utgående från 
byggnadsritningarna.
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Anteckna här fastighetsägarens namn, personbeteckning 
eller FO-nummer samt den kommun där fastigheten är 
belägen. Anteckna i punkt 1 även fastighetens namn, 
fastighetsbeteckning eller kod för outbrutet område samt 
ägarandelen av fastigheten. Specificera vid behov det objekt 
som ändringen gäller med fastighetsdelens nummer och 
arrendeområdets nummer, som båda två finns i 
deklarationsdelen i fastighetsbeskattningsbeslutet. 
Du kan även anmäla en ny fastighet som du förvärvat och 
en byggnad som finns på fastigheten genom att skriva 
fastighetsbeteckningen i punkt 1.

Anteckna de övriga uppgifterna om fastigheten i punkt 2.

Uppgifter som är gemensamma för alla byggnadstyper 

Byggnad som saknas

Kryssa för denna punkt om du anmäler en byggnad som 
blivit färdig före 2018 eller som är halvfärdig vid utgången av 
2018 men uppgifterna om byggnaden finns inte i beskatt- 
ningsbeslutet. Ange även de övriga uppgifterna nedan 
angående byggnaden i de respektive punkterna.

Byggnaden är halvfärdig
Om byggnaden har varit halvfärdig vid utgången av 2018, 
kryssa för denna punkt och ange den dag då byggandet 
inletts och procenttalet som motsvarar färdighetsgraden. 
Ange även byggnadens areal och de övriga uppgifterna 
nedan angående byggnaden i de respektive punkterna. 

Datumet då byggnaden blev färdig

Totalarea

Anteckna byggnadens våningsantal. Även källarna ska 
inräknas i våningsantalet. Vinden ska inräknas i vånings- 
antalet endast om den är värmeisolerad.

Volym
Ange volymen beräknad enligt yttre måtten. I byggnadens 
volym inräknas både varma och kalla utrymmen beräknade 
enligt yttre måtten.

Bärande konstruktion
Ange byggnadens bärande konstruktion i enlighet med om 
den bärande konstruktionen är av trä eller sten eller metall. 

Våningsantal



Byggnaden avviker till sin form från det sedvanliga, dess 
grundform är H-, T- eller U-formad eller bottenvåningen 
är betydligt (mer än två gånger) större än övriga våningar.

Kontorsbyggnadens luftkonditionering

Byggnaden har inte maskinell luftkonditionering eller 
endast maskinell insugning eller utblåsning av luft.
Byggnaden har maskinell insugning och utblåsning av luft.
Utöver det ovanstående kan luftkonditionering i rummen 
regleras särskilt och luften behandlas i avsevärd grad 
genom fuktning eller avkylning.

Industri- och lagerbyggnadens VV-utrustning 
(uppvärmning och vattenledning) 
Kryssa för alternativet I, II, III eller IV beroende på vilket av 
alternativen som motsvarar  byggnadens egenskaper.

Byggnaden är en i huvudsak inte uppvärmd lagerbyggnad 
utan social- eller kontorsutrymmen.
I byggnaden finns ringa antal vattenposter. Social- och 
kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av bygg- 
nadens areal och byggnaden är i huvudsak inte uppvärmd.
Byggnaden är i huvudsak industriutrymme av 
hallkaraktär, som i allmänhet inte värms upp över 18° C. 
Social- och kontorsutrymmena utgör över 3 % men 
mindre än 15 % av byggnadens areal.
Temperaturen i byggnadens produktionsutrymmen över- 
stiger i allmänhet 18° C. Social- och kontorsutrymmena 
utgör minst 15 % av byggnadens areal eller mer än 30 % 
av byggnadens areal utgörs av s.k. våtutrymmen. I 
byggnaden finns automatiskt brandsläckningssystem. 

Industri- och lagerbyggnadens SE-utrustning 
(luftkonditionering och belysning)
Kryssa för alternativet I, II eller III beroende på vilket av 
alternativen som motsvarar byggnadens egenskaper.

I byggnaden finns inte maskinell luftkonditionering, i 
arbetsutrymmena finns endast allmän belysning. Social- 
och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av 
byggnadens areal.
I byggnaden finns maskinell insugning eller utblåsning av 
luft, belysningen är i huvudsak allmän belysning. Social- 
och kontorsutrymmena utgör sammanlagt mer än 3 % 
men mindre än 15 % av byggnadens areal.
I byggnaden finns maskinell såväl insugning som ut- 
blåsning av luft samt gott om punktbelysning vid arbets- 
ställena. Social- och kontorsutrymmena utgör samman- 
lagt minst 15 % av byggnadens areal. I byggnaden finns 
automatiskt brandalarmsystem.

Annan byggnad eller konstruktion
Ange i punkten "Annan byggnad eller konstruktion" bygg- 
nadstypen och byggnadskostnaderna för den halvfärdiga 
byggnaden eller konstruktionen, uppskattade enligt den 
färdiga byggnaden eller konstruktionen. Ange även byggna- 
dens färdighetsgrad i slutet av kalenderåret. Ge en mera 
ingående utredning av uppgifterna om byggnaden/konstruk- 
tionen i punkten "Tilläggsuppgifter om byggnaden".
Om byggnaden är en parkeringsbyggnad, anmäl även 
antalet bilplatser, antalet våningar samt uppgiften om 
huruvida den översta våningen har tak.

4 OMBYGGNADER OCH BETYDANDE REPARATIONS-
ÅTGÄRDER

I denna punkt kan du även anmäla en sådan totalrenovering 
eller betydande reparationsåtgärd som utförts före 2018 och 
som det saknas uppgift om vid beskattningen. 

Kryssa för punkten Totalrenovering hos den byggnad där det 
har utförts en totalrenovering eller betydande reparationer år 
2018. Individualisera byggnaden t.ex. med byggnadsnumret 
som finns i fastighetsbeskattningsbeslutet. Kryssa för 
respektive åtgärd och ge dessutom en närmare utredning 
om åtgärderna i punkt 5 Tilläggsuppgifter. 

III

II

I

II

III

IV

I

III
II

I

III

Byggnaden är till sin form relativt enkel rektangel- eller L-
formad, men en del av byggnaden är upphöjd på pelare 
eller de nedersta våningarna är butiks- eller parkerings- 
våningar som är större än de egentliga kontors- 
våningarna.

II

Byggnadens samtliga våningar är till sin grundform lika- 
dana rektanglar och bottenvåningen har endast smärre 
indragningar eller utbyggnader.

I

Kryssa för alternativet I, II eller III beroende på vilket av 
alternativen som motsvarar byggnadens egenskaper.

Kontorsbyggnadens form

Byggnadstypspecifika uppgifter

Hiss i bostadshöghus
Kryssa för denna punkt i enlighet med om byggnaden har 
en hiss eller inte.

Källarens areal och lagerutrymmen i butiksbyggnad
Anteckna källarens areal enligt yttre måtten oberoende av 
källarens användningssätt. Den sammanlagda arealen av de 
lager som finns annanstans än i källaren antecknas enligt 
inre måtten.

Kontorsbyggnadens arealer
Anteckna i punkten Lagerareal den sammanräknade arealen 
av alla lagerutrymmen enligt inre måtten. Små lager- 
utrymmen i kontorsvåningar räknas inte med till lagrets areal.

Anteckna arealen av de i byggnaden befintliga parkerings- 
utrymmena enligt inre måtten i punkten Parkeringsutrymme- 
nas areal.

Anteckna i punkten Hisschaktens areal den sammanräknade 
arealen av hisschakten om byggnaden har flera hissar. Hiss- 
schaktets areal räknas så att hisschaktets bottenareal multi- 
pliceras med antalet sådana våningar genom vilka hissen 
går.
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Byggnadens användningsändamål och ägarandelen
Ange byggnadens huvudsakliga användningsändamål. 
Fastighetsskatteprocentsatsen bestäms per byggnad på 
grundval av den egentliga användningen av byggnaden. 

Anteckna i punkten Andel av byggnaden din ägarandel i 
bråktal om ägarandelen av byggnaden inte är densamma 
som ägarandelen av fastighetens jordgrund. Anmäl i 
punkten Tilläggsuppgifter även byggnadens övriga ägare. 

Kryssa för alternativet I, II eller III beroende på vilket av 
alternativen som motsvarar byggnadens egenskaper.

Om byggnaden är ett kraftverk som tillsammans med flera 
kraftverk har anslutits till samma distributions- eller stamnät 
via en gemensam anslutningspunkt ska du ange kraft- 
verkens sammanräknade nominella effekt i megavoltampere 
(MVA) i punkten ”Tilläggsuppgifter om byggnaden”
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