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OIKAISUVAATIMUS TAI KORJAUS 
ARVONLISÄVERON ERITYIS-
JÄRJESTELMÄÄN 

Verohallinto  
PL 560  
00052 VERO 

Tällä lomakkeella voit hakea oikaisulautakunnalta oikaisua arvonlisäveron erityisjärjestelmää koskevaan päätökseen. 

Lisäksi voit korjata erityisjärjestelmään annettua ilmoitusta, jos korjaamisen määräaika on jo ylittynyt tunnistamisjäsenvaltiossa
mutta ilmoitustietoja voi vielä antaa suoraan Suomeen. Myös tunnistamisjäsenvaltioon annetun viimeisen ilmoituksen jälkeen
Suomeen annettavat ilmoitustiedot annetaan tällä lomakkeella. 

Postita lomake yläreunassa näkyvään osoitteeseen. 

1 Arvonlisäveron erityisjärjestelmä, jota oikaisuvaatimus tai ilmoituksen muutos koskee: 

Unionin järjestelmä Muu kuin unionin järjestelmä Tuontijärjestelmä 

2 Verovelvollinen (myyjä) 
Nimi Alv-tunniste (jos ei ole, muu tunniste) 

Postiosoite Puhelinnumero 

Postinumero Kaupunki Maa 

3 Välittäjä (tuontijärjestelmässä) 
Nimi Tunnistenumero (IN-alkuinen) tai alv-tunniste 

Postiosoite Puhelinnumero 

Postinumero Kaupunki Maa 

4 Asiamies 
Asiamiehen nimi (Liitä lomakkeeseen valtakirja.) Puhelinnumero 

Osoite (vain tätä hakemusta varten) 

Postinumero Kaupunki Maa 

5 Millaista päätöstä oikaisuvaatimus koskee? 

Päätöksessä on määrätty veroa (verovelvollisen hyväksi tai vahingoksi).  

Päätöksessä on määrätty veronkorotus. Päätöksessä on määrätty myöhästymismaksu. 

Päätös koskee rekisteröintiasiaa. Muu erityisjärjestelmää koskeva päätös. 
Päätösnumero päätöksestä, johon haet muutosta 
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Verovelvollisen (myyjä) alv-tunniste (jos ei ole, muu tunniste) Välittäjän tunnistenumero (IN-alkuinen) tai alv-tunniste 

6 Perustelut (jatka tarvittaessa erillisellä liitteellä) 

7 Korjausilmoitus (verokausi päättynyt viimeistään 30.6.2021) 
Verokausi Kulutusjäsenvaltio Verokanta Veron peruste, euroa snt Veron määrä, euroa snt 

8 Aiemman ilmoituksen korjaus (verokausi alkanut 1.7.2021 tai myöhemmin) 
Verokausi Kulutusjäsenvaltio Veron muutos, euroa snt 

Lisätietoja 

Päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys 

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. 
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