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Den här blanketten används av myndigheter eller andra organisationer har rätt att få sådana sekretessbelagda beskattningsuppgifter 
om en privatperson eller ett företag som inte kan ges i form av massuppgifter via Skatteförvaltningens informationstjänst utan som 
Skatteförvaltningen lämnar ut i form av separata dokumentutskrifter. Observera att uppgifter om en beskattningshandling eller om dess 
innehåll endast får lämnas ut om så särskilt bestämts i lag. 
1. Myndighet eller annan organisation som beställer uppgifterna 
Namn FO-nummer 

Adress 

Kontaktpersonens namn 

E-post Telefonnummer 

2. Med stöd av vilken lag ber du att få uppgifterna? 
Bestämmelse med stöd av vilken du har rätt att få uppgifterna 

3. För vilket ändamål behöver du uppgifterna? 

4. Spärrmarkerade uppgifter 

Denna begäran gäller också spärrmarkerade uppgifter. 

Myndigheten har redan tidigare lämnat en utredning till Skatteförvaltningen om att de spärrmarkerade uppgifterna behandlas på rätt sätt. 

Utredning om varför du måste ha tillgång till spärrmarkerade uppgifter 

Grunden för att behandla spärrmarkerade uppgifter (lag och paragraf) 

Utredning om hur de spärrmarkerade uppgifterna skyddas 
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5. Beskattningshandlingar som du begär 
Om du ber att få beskattningshandlingar om flera personer eller företag kan du använda den här sidan också som tilläggsblad till
blanketten. Fyll i så många sidor som behövs och skicka dem alla i samma kuvert tillsammans med sidan 1. 

Person eller företag vars beskattningshandlingar du begär 
Namn Personbeteckning eller FO-nummer 

Adress 

Annan identifieringsuppgift 

Beskattningshandlingar som du begär Skatteår eller annan tidsperiod 

Beskattningsbeslut 

Förhandsifylld skattedeklaration 

Fastighetsskattningsbeslut 

Skattedeklaration 

Annan beskattningshandling, vilken? 

Person eller företag vars beskattningshandlingar du begär 
Namn Personbeteckning eller FO-nummer 

Adress 

Annan identifieringsuppgift 

Beskattningshandling Skatteår eller annan tidsperiod 

Beskattningsbeslut 

Förhandsifylld skattedeklaration 

Fastighetsbeskattningsbeslut 

Skattedeklaration 

Annan beskattningshandling, vilken? 

Datum och underskrift 
Datum Underskrift och namnförtydligande 

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