
BESTÄLLNINGSBLANKETT
Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för 
skatteåret 2021 för journalistiska ändamål.

Massmediet
Massmediets namn FO-nummer

Ansvarig chefredaktör Telefon

Redaktör som tar emot uppgifterna
Redaktörens namn

E-postadress Mobiltelefon

Uppgifterna skickas med säker e-post till den redaktör som tar emot uppgifterna 9.11.2022 fr.o.m. kl. 8.00. En PIN-kod för det e-
postmeddelandet skickas som sms till mottagarens mobiltelefonnummer. Uppgifterna är i ett format som kan överföras till Excel.

Vi beställer uppgifter (välj ett alternativ)

från hela landet om de personer vilkas sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster vid
statsbeskattningen är minst 100 000 euro.*

från hela landet om de personer vilkas sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster vid
statsbeskattningen varit minst 150 000 euro.*

från hela landet om de personer vilkas sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster vid
statsbeskattningen varit minst 300 000 euro.*

från hela landet om de 5000 personer vilkas sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster vid
statsbeskattningen varit högst.*

från hela landet om de 1000 personer vilkas sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster vid
statsbeskattningen varit högst.*

från hela landet om de 100 personer vilkas sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster vid
statsbeskattningen varit högst.*

från 1–3 landskap om de personer vilkas sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster vid
statsbeskattningen varit minst 100 000 euro.* Landskapens nummer:

från 1–3 landskap om de personer vilkas sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster vid
statsbeskattningen varit minst 150 000 euro.* Landskapens nummer:

från 1–3 landskap om de personer vilkas sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster vid
statsbeskattningen varit minst 300 000 euro.* Landskapens nummer:

från 1–3 landskap om de 100 personer vilkas sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster vid
statsbeskattningen varit högst.* Landskapens nummer:

från hela landet och från ett landskap separat om de 100 personer vilkas sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster
och kapitalinkomster vid statsbeskattningen varit högst.* Landskapets nummer:

* Uppgifterna som beställs innehåller inte offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om de personer som invänt mot att uppgifterna
lämnas ut för journalistiska ändamål i enlighet med 21 artikel i EU:s allmänna dataskyddsförordning och vars invändningsbegäran
har godkänts.

Användningsändamål och skydd av uppgifterna

Vi använder uppgifterna endast för journalistiska ändamål.
Vi skyddar uppgifterna i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.

Datum och underskrift
Datum Underskrift och namnförtydligande

Beställningsblanketten ska skannas och skickas senast 14.10.2022 till e-postadressen verohallinto@vero.fi. 

Du kan också posta blanketten till adressen:
Skatteförvaltningen
Stabs- och rättsenheten 
PB 325 
00052 SKATT
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