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ILMOITUS RAPORTOITAVASTA 
JÄRJESTELYSTÄ (DAC6)

2 Sukunimi 

6 Syntymäpaikka

1 Ilmoittaja

Verohallinto
PL 200
00052 VERO

3 Ensimmäinen etunimi

Luonnollinen henkilö (Täytä tämän osan kohdat 2–17)

5 Syntymäaika

Henkilötunnus, Y-tunnus tai TIN-tunnus

7 Kadunnimi

17 Sähköposti

14 Maa

1 Nimi

Oikeushenkilö, esimerkiksi yritys. 
(Täytä tämän osan kohdat 1, 7–17)

Järjestelyn viitenumero1) Aiemman ilmoituksen ilmoitusnumero2)

Onko järjestely markkinakelpoinen?
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Onko ilmoitus ensimmäinen markkinakelpoisesta järjestelystä?

Kyllä Ei

16 Puhelinnumero

10 Huoneiston numero9 Porrastunnus8 Talon numero

11 Postilokero (PL) 13 Postitoimipaikka12 Postinumero

Kyllä Ei
Sisältääkö ilmoitus sisäpiiritietoa?

Kyllä Ei

1) Viitenumero, jonka veroviranomainen on antanut järjestelylle aikaisemman ilmoituksen perusteella. 
2) Jos ilmoitus korvaa aiemman, täytä tähän korvattavan ilmoituksen ilmoitusnumero.

15 Asuinvaltio verotuksessa

Ilmoittajan rooli

Palvelun tarjoaja Verovelvollinen

asuinvaltio verotuksessa

kiinteän toimipaikan sijaintivaltio

perustamisvaltio

rekisteröintivaltio

asuinvaltio verotuksessa

kiinteän toimipaikan sijaintivaltio

valtio, josta kertyy tuloja

valtio, jossa harjoittaa toimintaa

Suomi on palvelun tarjoajalle Suomi on verovelvolliselle

Velvollinen raportoimaan useammassa EU-jäsenvaltiossa.

Palvelun tarjoajan asema

Palvelun tarjoaja

Avustaja
Palvelun tarjoaja on vapautettu tiedonantovelvollisuudesta 
salassapitovelvollisuuden vuoksi

Peruste verovelvollisen ilmoitukselle

Palvelun tarjoaja on vapautettu tiedonantovelvollisuudesta

Palvelun tarjoaja on EU:n ulkopuolelta

Palvelun tarjoajaa ei ole

Sisäpiiritiedon julkistamispäivä (ppkkvvvv)

4 Muut etunimet
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Jos verovelvollisia on useita, ilmoita jokaisen tiedot omalla lomakkeellaan (ks. ilmoitusohje).

ILMOITUS RAPORTOITAVASTA 
JÄRJESTELYSTÄ (DAC6)

Henkilötunnus, Y-tunnus tai TIN-tunnus

3 Etuyhteydessä oleva henkilö
Jos etuyhteydessä olevia henkilöitä on useita, ilmoita jokaisen tiedot omalla lomakkeellaan (ks. ilmoitusohje).

2 Sukunimi 

3 Ensimmäinen etunimi

Luonnollinen henkilö (Täytä tämän osan kohdat 2–16)

Henkilötunnus, Y-tunnus tai TIN-tunnus

16 Sähköposti

1 Nimi

Oikeushenkilö, esimerkiksi yritys. 
(Täytä tämän osan kohdat 1, 7–16)

2 Sukunimi 

3 Ensimmäinen etunimi

Henkilötunnus, Y-tunnus tai TIN-tunnus

1 Nimi

Sen asianomaisen verovelvollisen nimi, johon henkilö on etuyhteydessä 

6 Syntymäpaikka5 Syntymäaika

7 Kadunnimi

14 Maa

10 Huoneiston numero9 Porrastunnus8 Talon numero

11 Postilokero (PL) 13 Postitoimipaikka12 Postinumero

15 Asuinvaltio verotuksessa

4 Muut etunimet

Luonnollinen henkilö (Täytä tämän osan kohdat 2–16)

16 Sähköposti

Oikeushenkilö, esimerkiksi yritys. 
(Täytä tämän osan kohdat 1, 7–16)

6 Syntymäpaikka5 Syntymäaika

7 Kadunnimi

14 Maa

10 Huoneiston numero9 Porrastunnus8 Talon numero

11 Postilokero (PL) 13 Postitoimipaikka12 Postinumero

15 Asuinvaltio verotuksessa

4 Muut etunimet
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ILMOITUS RAPORTOITAVASTA 
JÄRJESTELYSTÄ (DAC6)

4 Muu järjestelyyn liittyvä henkilö
Jos järjestelyyn liittyviä henkilöitä on useita, ilmoita jokaisen tiedot omalla lomakkeellaan (ks. ilmoitusohje).

5 Henkilöt, joihin järjestely vaikuttaa

Henkilötunnus, Y-tunnus tai TIN

Jos järjestely vaikuttaa useisiin henkilöihin, ilmoita jokaisen tiedot omalla lomakkeellaan (ks. ilmoitusohje).

2 Sukunimi 

3 Ensimmäinen etunimi

Henkilötunnus, Y-tunnus tai TIN-tunnus

1 Nimi

2 Sukunimi 

3 Ensimmäinen etunimi

Henkilötunnus, Y-tunnus tai TIN-tunnus

1 Nimi

16 Sähköposti

Oikeushenkilö, esimerkiksi yritys. 
(Täytä tämän osan kohdat 1, 7–16)

Luonnollinen henkilö (Täytä tämän osan kohdat 2–16)

6 Syntymäpaikka5 Syntymäaika

7 Kadunnimi

14 Maa

10 Huoneiston numero9 Porrastunnus8 Talon numero

11 Postilokero (PL) 13 Postitoimipaikka12 Postinumero

15 Asuinvaltio verotuksessa

4 Muut etunimet

16 Sähköposti

Oikeushenkilö, esimerkiksi yritys. 
(Täytä tämän osan kohdat 1, 7–16)

Luonnollinen henkilö (Täytä tämän osan kohdat 2–16)

6 Syntymäpaikka5 Syntymäaika

7 Kadunnimi

14 Maa

10 Huoneiston numero9 Porrastunnus8 Talon numero

11 Postilokero (PL) 13 Postitoimipaikka12 Postinumero

15 Asuinvaltio verotuksessa

4 Muut etunimet
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ILMOITUS RAPORTOITAVASTA 
JÄRJESTELYSTÄ (DAC6)

Henkilötunnus, Y-tunnus tai TIN

6 Muut palvelun tarjoajat

7 Rajat ylittävän järjestelyn tiedot

Toteutuspäivä (ppkkvvvv)

Ilmoitusvelvollisuuden peruste

Järjestely on asetettu saataville Järjestely on valmis toteutettavaksi

Järjestelyn ensimmäinen vaihe on toteutettu Avustaminen tai neuvonta on tehty
Järjestelyn nimi

Arvo (euroa)

EU-jäsenvaltiot, joita järjestely koskee (maakoodi)

Ns. pääasiallisen hyödyn testi täyttyy

Kyllä Ei

2 Sukunimi 

3 Ensimmäinen etunimi

Henkilötunnus, Y-tunnus tai TIN-tunnus

1 Nimi

16 Sähköposti

Oikeushenkilö, esimerkiksi yritys. 
(Täytä tämän osan kohdat 1, 7–16)

Luonnollinen henkilö (Täytä tämän osan kohdat 2–16)

6 Syntymäpaikka5 Syntymäaika

7 Kadunnimi

14 Maa

10 Huoneiston numero9 Porrastunnus8 Talon numero

11 Postilokero (PL) 13 Postitoimipaikka12 Postinumero

15 Asuinvaltio verotuksessa

4 Muut etunimet
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ILMOITUS RAPORTOITAVASTA 
JÄRJESTELYSTÄ (DAC6)

Säännökset, joiden soveltamiseen järjestely perustuu

Kuvaus järjestelystä (tiivistelmä)

Henkilötunnus, Y-tunnus tai TIN
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ILMOITUS RAPORTOITAVASTA 
JÄRJESTELYSTÄ (DAC6)

Päiväys Allekirjoitus Puhelinnumero

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.

DAC6A1  Luottamuksellisuusehto

DAC6A2a  Palvelun tarjoajan palkkion määrä on kytketty veroedun määrään

DAC6A2b  Palvelun tarjoajan palkkio on kytketty veroedun toteutumiseen

DAC6A3  Vakiomuotoiset asiakirjat ja rakenteet

DAC6B1  Tappioiden käyttäminen

DAC6B2  Tulon muuntaminen

DAC6B3  Varojen kierrättäminen

DAC6C1a  Vähennyskelpoisen maksun saajalla ei ole verotuksellista kotipaikkaa missään valtiossa

DAC6C1bi  Vähennyskelpoisen maksun saajan asuinvaltiossa ei ole yhteisöverotusta tai verokanta on lähes nolla

DAC6C1bii  Vähennyskelpoisen maksun saajan asuinvaltio on EU:n tai OECD:n yhteistyöhaluttomien valtioiden listalla

DAC6C1c  Vähennyskelpoinen maksu on verovapaa saajan asuinvaltiossa

DAC6C1d  Vähennyskelpoisen maksun saaja hyötyy suotuisasta verojärjestelmästä saajan asuinvaltiossa

DAC6C2  Samoista varoista tehdään vähennyksiä useammassa valtiossa

DAC6C3  Samalle tulolle tai pääomalle haetaan vapautusta kaksinkertaisesta verotuksesta useammassa valtiossa

DAC6C4  Järjestelyyn sisältyy rajat ylittävää varojen siirtoa ja vastikkeissa on olennainen ero kyseisissä valtioissa

DAC6D1a  Järjestelyssä käytetään sellaista tiliä, tuotetta tai investointia, joka ei ole finanssitili

DAC6D1b  Finanssitili tai varat siirretään lainkäyttöalueelle, joka ei ole finanssitilitietojen raportoinnin piirissä

DAC6D1c  Tulojen ja pääoman uudelleenluokittelu

8 Tunnusmerkit

9 Palvelujen tarjoajan vakuutus 

Ilmoitan tämän järjestelyn viitenumeron järjestelyn muille palvelun tarjoajille ja asianomaisille verovelvollisille.

DAC6D1f  Järjestelyt, jotka heikentävät finanssilaitoksen asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia menettelyjä

DAC6D1Other  Muu finanssitilitietojen raportointia koskeva järjestely

DAC6D2  Tosiasiallinen edunsaaja

DAC6E1  Yksipuolisten safe harbour -sääntöjen käyttäminen

DAC6E2  Vaikeasti arvostettavan aineettoman omaisuuden siirtäminen

DAC6E3  Konsernin sisäinen toimintojen, riskien tai varojen siirtäminen

DAC6D1e  Sellaisten oikeussubjektien, järjestelyjen tai rakenteiden käyttäminen, jotka poistavat henkilön tiedot 
                   finanssitilitietojen raportoinnista

Henkilötunnus, Y-tunnus tai TIN

DAC6D1d  Finanssilaitoksen, finanssitilin tai niiden varojen siirtäminen tai muuntaminen finanssitilitietojen raportoinnin 
                   ulkopuolelle
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