BEGÄRAN OM OMPRÖVNING AV
ARVS- ELLER GÅVOBESKATTNING

ANMÄL PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

Skatteförvaltningen
PB 650
00052 SKATT
I Den skattskyldige
Namn

Personbeteckning eller FO-nummer

Gatuadress

Postnummer

Postkontor

Stat

Telefonnummer

II Vad gäller omprövningsbegäran?
Jag söker ändring i arvsbeskattningen.

Jag söker ändring i gåvobeskattningen.

Beskattningsbeslutet som jag söker ändring i (fyll i beslutsnummer):
III Arvlåtare eller gåvogivare

Förnamn och efternamn

Personbeteckning eller
FO-nummer

Namn

Dödsdag eller datum då gåvan mottagits (dd.mm.åååå)

IV Begäran (ifall det inte nedan kan hittas ett passligt alternativ, fyll i din begäran vid punkten "Övrigt skäl".)

3625

Jag begär om verkställighetsförbud eller att Skatteförvaltningen avbryter indrivningen av skatten.
(Ifall omprövningsbegäran avslås delvis eller helt ska det på det återstående skattebeloppet betalas dröjsmålsränta.)
Jag begär att värdet av fastigheten eller lägenheten rättas till att motsvara det nedan angivna värdet.
Faktisk köpesumma
(Observera att kostnaderna för försäljningen inte är avdragbara i arvs- eller gåvobeskattningen.)

Fastighetsbeteckning eller bostadsaktiebolags FO-nummer

Namn på fastighet eller på bostadsaktiebolag

Övrigt värde
euro

cent

Jag begär att värdet av företagsförmögenheten rättas till det nedan angivna värdet. (Med "värdet av företagsförmögenheten"
avses aktiebolag eller andelar av ett personbolag.)
FO-nummer

Bolagets namn

euro

cent

Jag begär att värdet av gårdsbruksenheten rättas till det här angivna värdet.
(Med "gårdsbruksenhet" avses egendom som är anknuten till en lantgård eller till en
del av den. Specificera egendomen vid punkten "Motivering av omprövningsbegäran".)

euro

cent

Jag begär att Skatteförvaltningen i arvsbeskattningen beaktar som avdrag här angivna
belopp från fakturor eller kostnader som har framkommit efter arvlåtarens död och som
inte har beaktats i bouppteckningen.

euro

cent

Övrigt skäl (vid behov fortsätt redogörelsen på separat papper eller på baksidan av blanketten)

VEROH 3625r 1.2021

V Motivering av omprövningsbegäran (vid behov fortsätt motiveringen på separat papper eller på baksidan av blanketten)

Datum och underskrift
Datum

Underskrift

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.

Skriv ut blanketten

Töm blanketten

