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 ДАВЕРАНАСЦЬ НА ВЫКАНАННЕ 

ПАДАТКОВЫХ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВАЎ 

ФІЗІЧНАЙ АСОБЫ Дашліце запоўнены бланк па адрасе: 

Падатковая інспекцыя 

Аддзел кіравання асабістымі данымі 

Паштовая скрыня 550 

FI-00052 VERO 

FINLAND (ФІНЛЯНДЫЯ) 

 Ачысціць 

 

З дапамогай гэтай даверанасці Вы можаце даручыць трэцяй асобе або прадпрыемству прадстаўляць вас у 

адносінах з Падатковай інспекцыяй. Каб адклікаць гэту даверанасць, запоўніце гэты бланк яшчэ раз і адзначце 

адпаведнае поле. 

 

Даныя даверніка 

Прозвішча, імя, імя па бацьку Персанальны код 

  

Тэлефон 

 

 

Даныя даверанай асобы 

Прозвішча, імя, імя па бацьку Персанальны код альбо 

ідэнтыфікатар юрыдычнай асобы 

  

Адрас 

 

Тэлефон 

 

 

Рамкі даверанасці 

Гэта даверанасць не дае дазвол на ўваход у электронную службу. Заяўку на атрыманне дазволу на 

выкарыстанне электронных паслуг неабходна падаць у раздзеле электронных дазволаў на сайце Suomi.fi. Гэта 

даверанасць дзейнічае альбо да далейшага паведамлення, альбо даецца толькі на адзін раз (толькі для 

аднаразовага выкарыстання). Тэрмін дзеяння даверанасці пачынаецца з моманту яе паступлення ў падатковую 

інспекцыю. Выберыце варыянт, які адпавядае Вашым умовам. 

□ Даверанасць дзейнічае да далейшага паведамлення, і давераная асоба ўпаўнаважана весці ўсе мае 

справы ў падатковай інспекцыі, напрыклад: 

 • паведамляць рэквізіты майго банкаўскага рахунку (для падатковых зваротаў) 

• падпісваць мае падатковыя звароты ад майго імя 

 

Давераная асоба ўносіцца ў рэестр падатковай інспекцыі ў якасці ўпаўнаважанага прадстаўніка 

плацельшчыка падаткаў. Пасля гэтага ўся пошта па падатках будзе дастаўляцца па адрасе даверанай асобы. 

 

Даверанасць выдаецца для аднаразовага выкарыстання, і давераная асоба ўпаўнаважана: 

 

□ паведамляць аб змяненні адраса. 

 Пошта з падатковай інспекцыі будзе адпраўляцца па пазначаным адрасе. 

 

□ паведамляць аб адкрыцці новага ці змене існуючага нумару банкаўскага рахунку. 

 Падатковая інспекцыя будзе ажыццяўляць падатковыя звароты на пазначаны нумар банкаўскага рахунку. 

Для паведамлення аб нумары банкаўскага рахунку выкарыстоўваецца бланк паведамлення аб рэквізітах 

банкаўскага рахунку фізічнай асобы (бланк № 7208e). Гэты бланк можа быць атрыманы на сайце tax.fi/forms> 

або ў офісах падатковай інспекцыі. 

 

 выконваць іншыя падатковыя абавязацельствы (укажыце): 

 

Заканчэнне тэрміну дзеяння даверанасці 

Тэрмін дзеяння даверанасці заканчваецца ў момант паступлення гэтай даверанасці ў падатковую інспекцыю. 

□ Я хачу адклікаць раней выдадзеную мной даверанасць. 

 

Дата Подпіс і яго расшыфроўка (друкаванымі літарамі) 

  

Пацвердзіце гэты бланк сваім подпісам і адпраўце яго ў падатковую інспекцыю. 



Для справах па спадчыне выкарыстоўвайце асобны бланк: Даверанасць на кіраванне падатковымі 

абавязацельствамі неразмеркаванай спадчыны (бланк № 3630). 

Раздрукаваць  Ачысціць 

 


