Töm blanketten

ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV
ÖVERLÅTELSESKATT

E-TJÄNSTER
skatt.fi/minskatt

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Med denna blankett kan du ansöka om
återbäring av betald överlåtelseskatt. Varje
sökande ska lämna in en separat ansökan.

1 Uppgifter om sökanden
Sökandens för- och efternamn eller bolagets namn

Det sammanlagda beloppet av skatt som du har betalat
euro

Personbeteckning eller FO-nummer1)

cent

Belopp som du ansöker om i återbäring
euro

cent

2 Närmare information om den anskaffade egendomen
Datumet då köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats (ddmmåååå)

Datumet då äganderätten överförs (ddmmåååå)

2.1 Fastighet, outbrutet område, arrenderätt som ska inskrivas eller enbart byggnad
Fastighetsbeteckning, beteckning för outbrutet område eller anläggningsbeteckning (t.ex. 091-011-0022-0033)

60171

Enbart byggnad
2.2 Aktier i bostads- eller fastighetsaktiebolag eller övriga värdepapper
Bolagets FO-nummer

Bolagets namn

Aktiernas nummer

Antalet aktier

Lägenhetens nummer (bokstav/siffra)

3 Orsak till återbäringen. Välj minst ett av alternativen och ange en motivering:
Jag har deklarerat och betalat skatt ogrundat eller till ett för
stort belopp

Det är fråga om en inlösningssituation enligt bolagsordningen

Köpet har hävts eller köpesumman sänkts

Det är fråga om en gåva eller ett testamente

Min ansökan gäller upphörande av ett äktenskap eller
samboförhållande eller arvskifte

Det är fråga om nyemission

Det är fråga om min första bostad och samtliga av följande krav uppfylls:
• Jag var 18–39 år vid tidpunkten för köpet.
• .Jag har inte tidigare ägt 50 % eller mer av en aktielägenhet eller bostadsbyggnad i Finland eller i utlandet.
• Jag äger minst 50 % av den här bostaden.
‒
• Jag bor eller har bott stadigvarande i den anskaffade lägenheten:
(ddmmåååå‒ddmmåååå)

VEROH 6017r 1.2019 (sida 1/2)

Samfund: Det är fråga om en verksamhetsöverlåtelse eller en sådan överlåtelse som avses i 43 c § i lagen om överlåtelseskatt
Samfund: I samband med verksamhetsöverlåtelsen har vi meddelats ett förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattningen och
verksamhetsöverlåtelsen har genomförts i enlighet med det
Annan orsak (Om inget av de ovan nämnda alternativen är lämpligt, kryssa för det här alternativet.)
1)

Om sökanden inte har en finsk personbeteckning eller ett finskt FO-nummer, ange födelsedatum eller ett utländskt person- eller
organisationsnummer.

ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV
ÖVERLÅTELSESKATT
Personbeteckning eller FO-nummer1)

60172

Motivera här din återbäringsansökan
Fortsätt vid behov i en separat bilaga. Ange i bilagan sökandens namn och personbeteckning eller FO-nummer.

4 Underskrift och kontaktuppgifter
Datum (ddmmåååå)

Underskrift

Telefonnummer

Namnförtydligande

Adress

Postnummer

Postkontor

5 Ombudets kontaktuppgifter
Ombudets namn (bifoga en fullmakt vid behov)

Telefonnummer

Företagets namn

VEROH 6017r 1.2019 (sida 2/2)

Adress

1)

Om sökanden inte har en finsk personbeteckning eller ett finskt FO-nummer, ange födelsedatum eller ett utländskt person- eller
organisationsnummer.

Bifoga till ansökan alla de handlingar som gäller din återbäringsansökan.

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.

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

