Tyhjennä

VARAINSIIRTOVERON
PALAUTUSHAKEMUS

ASIOI VERKOSSA
vero.fi/omavero

Verohallinto
PL 700
00052 VERO

Tällä lomakkeella voi hakea palautusta
suoritetusta varainsiirtoverosta. Jokaisen
hakijan on tehtävä oma hakemus.

1 Hakijan tiedot
Hakijan etu- ja sukunimi tai yhtiön nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus1)

Maksetun veron määrä yhteensä
euroa

snt

Haettavan palautuksen määrä
euroa

snt

2 Tiedot hankitusta omaisuudesta
Kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoituspäivä (ppkkvvvv)

Omistusoikeuden siirtymispäivä (ppkkvvvv)

2.1 Kiinteistö, määräosa, määräala tai kirjattava vuokraoikeus tai pelkkä rakennus
Kiinteistö-, määräala- tai laitostunnus (esim. 091-011-0022-0033)
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Pelkkä rakennus
2.2 Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeet tai muut arvopaperit
Yhtiön Y-tunnus

Yhtiön nimi

Osakkeiden numerot

Osakkeiden kappalemäärä

Huoneiston tunnus (kirjain/numero)

3 Palautuksen syy. Valitse vähintään yksi seuraavista vaihtoehdoista ja kirjoita perustelut:
Veroa on ilmoitettu ja maksettu liikaa tai aiheettomasti

Kyseessä on yhtiöjärjestyksen mukainen lunastustilanne

Kauppa on purettu tai kauppahintaa on alennettu

Kyseessä on lahja tai testamentti

Hakemukseni liittyy avio- tai avoliiton päättymiseen
tai perinnönjakoon

Kyseessä on uusmerkintä

Kyseessä on ensiasuntoni ja kaikki seuraavista ehdoista täyttyvät:
• Olin kaupantekohetkellä 18-39-vuotias.
• En ole aiemmin omistanut Suomessa tai ulkomailla asunto-osakkeesta tai asuinrakennuksesta 50 % tai enemmän.
• Omistan tästä asunnosta 50 % tai enemmän.
‒
• Asun tai olen asunut hankkimassani asunnossa vakituisesti:
(ppkkvvvv‒ppkkvvvv)
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Yhteisöasiakas: Kyseessä on liiketoimintasiirto tai varainsiirtoverolain 43 c §:ssä tarkoitettu luovutus
Yhteisöasiakas: Liiketoimintasiirtoon liittyen on saatu tuloverotuksen ennakkoratkaisu ja liiketoimintasiirto on tehty annetun
ennakkoratkaisun mukaisesti
Muu syy (Jos muut vaihtoehdot eivät sovi, rastita tämä vaihtoehto.)
1).

Jos hakijalla ei ole suomalaista henkilö- tai Y-tunnusta, ilmoita syntymäaika tai ulkomainen henkilö- tai yhteisötunnus.

VARAINSIIRTOVERON
PALAUTUSHAKEMUS
Henkilötunnus tai Y-tunnus1)
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Kirjoita tähän palautushakemuksen perustelut
Jatka tarvittaessa erillisellä liitteellä. Merkitse liitteeseen hakijan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus

4 Allekirjoitus ja yhteystiedot
Päiväys (ppkkvvvv)

Allekirjoitus

Puhelinnumero

Nimenselvennys

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

5 Asiamiehen yhteystiedot
Asiamiehen nimi (liitä tarvittaessa valtakirja)

Puhelinnumero

Yrityksen nimi
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Osoite

1)

Jos hakijalla ei ole suomalaista henkilö- tai Y-tunnusta, ilmoita syntymäaika tai ulkomainen henkilö- tai yhteisötunnus.

Liitä hakemukseen palautushakemusta koskevat asiakirjat.

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.

Tulosta lomake

Lomakkeen alkuun
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