ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV
FINSKKÄLLSKATT PÅ DIVIDEND-,
RÄNTE- OCH ROYALTYINKOMST

Skatteförvaltningen
PB 560
FI-00052 SKATT
FINLAND

(Annan än fysisk person, t.ex. samfund)
Återbäring på basis av dividendinkomster
kan sökas först efter utgången av
dividendbetalningsåret.

Sökande (inkomsttagare)
1.1 Sökandens officiella namn

1.2 Första dagen i räkenskapsperioden för
vilken inkomsten erhållits (ddmmåååå)

1.4 Postadress

1.5 Postnummer

1.7 Telefonnummer

1.8 E-postadress

1.3 Sista dagen i räkenskapsperioden för
vilken inkomsten erhållits (ddmmåååå)

1.6 Postkontor

1.9 Hemviststat

1.10 Landskod

1.11 Skatteregistreringsnr i hemviststaten (TIN) 1.12 Annan registerbeteckning i hemviststaten 1.13 Finskt FO-nummer

1.14 Sökanden är
1 juridisk person med bolagsform

2 staten, kommun eller ett offentligrättsligt samfund eller inrättning

3 förening
eller stiftelse

4 pensionsanstalt eller
pensionsfond

5 fondföretag som avses i
fondföretagsdirektivet (fond)

6 annat fondföretag (fond)

7 trust

8 dödsbo

9 någon annan

10 särskild skattskyldig sammanslutning

1.15 Sökandens juridiska form mer detaljerat (se blankettanvisning)
1.16 Sökanden är ett

1.17 ISIN-kod

offentligt noterat bolag

icke offentligt noterat bolag

1.18 Paraplyfonder
Den sökande är
huvudfond

delfond

Till ansökan har det bifogats en lista över delfonderna
Skattenummer

Huvudfondens namn
1.19 Har sökanden tidigare ansökt om
återbäring hos Skatteförvaltningen?

1.20 Har sökanden ansökt om återbäring för inkomsten
från inkomstens utbetalare under betalningsåret?
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Ja
Nej
1.21 Har sökanden tidigare ansökt om återbäring
hos Skatteförvaltningen för den här inkomsten?
Ja

Nej

Ja

Nej

1.22 Har sökanden ett fast driftställe i Finland
Ja

Nej

på basis av EU-rätten

på annan grund

1.23 Återbäring av källskatt ansöks
på basis av skatteavtalet mellan sökandens
hemviststat och Finland
1.24 Beslutsnummer för ett eventuellt tidigare beslut om återbäring
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2 Uppgifter om det befullmäktigade ombudet
2.1 Ombudets namn

2.2 Ombudets identifierare

2.3 Postadress
2.4 Postnummer
2.7 Telefonnummer

2.5 Postkontor
2.8 E-postadress

2.6 Stat

ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV
FINSKKÄLLSKATT PÅ DIVIDEND-,
RÄNTE- OCH ROYALTYINKOMST

(Annan än fysisk person, t.ex. samfund)

3 Kontonummer för återbäringen
3.1 IBAN eller annat internationellt kontonummer 3.2 BIC eller SWIFT 3.3 Kontoinnehavarens namn

3.4 Bankens eller kreditinstitutets namn

3.5 Bankens eller kreditinstitutets adress

3.8 Stat

3.6 Postnummer

3.9 Kundens referens för utbetalningar

3.7 Postkontor

3.10 CLEARING-kod

4 Uppgifter om inkomsten
4 Ansökan gäller skatt som tagits ut
på dividend

på ränta

på royalty

5 Dividendinkomster (Om ansökan gäller fler än en dividendbetalning fyll i blankett 6167r.)
5.1 Dividendinkomsten har mottagits
på basis av en
förvaltarregistrerad aktie

på basis av sökandens
direkta aktieinnehav

5.2 Fondens eller sammanslutningens officiella namn

som sammanslutningsdelägare
via en fond
5.4 Landskod
5.3 Fondens eller sammanslutn. hemviststat

5.5 Fondens eller sammanslutningens TIN (om känd)

5.6 Fondens eller sammanslutningens FO-nummer (om känd)

5.7 Betalarens namn

5.9 Betalaren är ett offentligt
noterat bolag

5.8 Utbetalarens ISIN-kod
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Ja
5.11 Antalet aktier

5.12 Dividendbeloppet i brutto
euro

5.15 Dividendbeloppet i brutto,
sammanlagt
euro

snt

5.10 Betalningsdag (ddmmåååå)

Nej
5.14 Belopp som söks i
återbäring
euro

snt

5.17 Belopp som söks i återbäring,
sammanlagt
snt
euro

snt

5.13 Beloppet av uttagen skatt

snt

5.16 Beloppet av uttagen skatt,
sammanlag
euro

euro

snt
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5.18 Vilken utländsk förmedlarbank/Vilka utländska förmedlarbanker har använts vid dividendbetalningen?

5.19 Med denna ansökan ansöks om återbäring av källskatt på fler än en dividendutbetalningspost.
Blankett 6167r har fyllts i.

ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV
FINSKKÄLLSKATT PÅ DIVIDEND-,
RÄNTE- OCH ROYALTYINKOMST

(Annan än fysisk person, t.ex. samfund)

6 Ränte- eller royaltyinkomst
6.1 Betalarens namn

6.2 Betalningsdag (ddmmåååå) 6.3 Inkomstbelopp
euro

6.4 Beloppet av uttagen skatt
snt

euro

snt

6.5 Belopp som söks
i återbäring
euro

snt

7 Aktielån och inkomstens egentliga förmånstagare
7.1 Är sökanden inkomstens faktiska förmånstagare
Ja

Nej

7.3 Har aktierna varit en del av ett annat avtalsarrangemang
Ja

Datum

Nej

7.2 Har aktierna varit en del av ett lånearrangemang
Ja
Nej
7.4 Har sökanden rätt till de aktier på vilka dividend har betalats
på sökandens konto
Ja

Nej

Underskrift och namnförtydligande

Kontaktuppgifter för den person som ger mer information

Ett av skattemyndigheten i hemviststaten utfärdat intyg över skatterättslig hemvist har bifogats denna ansökan.
Till ansökan finns bifogat en fullmakt som är ställd på ett ombud

Till början av blanketten

Töm blanketten
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Skriv ut blanketten

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

