ANSÖKAN
Registret över utländska förmögenhetsvaltare
Listan över registrerade utländska
registrerade förmögenhetsförvaltare finns
på webbsidan:
www.vero.fi/custodianregister

Ändringsanmälan gäller Skatteförvaltningens register
över utländska förmögenhetsförvaltare (10 b § 3 mom.
i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för
inkomst)

e-post: custodianregister@vero.fi

Ansökan ska skickas till adressen:
Skatteförvaltningen
Custodiaregister
PB 30
00052 SKATT, FINLAND

Uppgifter om förmögenshetsförvaltaren
Namn
Adress
Hemviststat

Registernummer i hemviststaten

FO-nummer i Finland

Kontaktperson eller avdelning

Telefonnummer

E-postadress

Uppgifter om det ombud som sökanden genom att underteckna denna ansökan befullmäktigar att vidta åtgärder som
hänför sig till registrering av förmögenhetsförvaltare
Ombudets namn
Ombudets adress
Ombudets kontaktperson

Skatteregistreringsnummer
Telefonnummer

E-postadress

Registreringen är möjlig endast om sökandens hemvist är i en stat med vilken Finland har ett gällande avtal för att undvika dubbelbeskattning och
avtalet gäller även dividender. Se förteckningen över skatteavtal: www.skatt.fi > Detaljerade skatteanvisningar > Internationella situationer >
Gällande skatteavtal. Om företaget har ett finskt FO-nummer, ska det anges i ansökan. Om företaget inte har ett finskt FO-nummer, får företaget
det i samband med registreringen. Företaget ska använda detta FO-nummer i ärenden och anmälningar som hänför sig till registret.

Bilagor
Till ansökan ska företaget bifoga ett utländskt utdrag som motsvarar handelsregisterutdraget. Företagets namn, hemort, bransch, räkenskapsperiod och firmateckningsrätt ska framgå av utdraget. Om dessa uppgifter inte framgår av det ovan nämnda dokumentet, ska företaget till ansökan
bifoga även bolagsordningen, bolagsavtalet eller motsvarande stadgar av vilka de saknade uppgifterna framgår. Företaget ska av dessa dokument även lämna en översättning till finska, svenska eller engelska.

Försäkran
Sökanden är innehavare av ett eller flera förvaltarregistrerade förvaltningskonton på vilka aktier som finska samfund emitterat förvaras. Sökanden
betalar ut eller förmedlar dividender som erhållits på basis av dessa aktier till aktieägare som anses vara begränsat skattskyldiga i Finland.
Sökanden försäkrar att de avtal denne ingår med finska kontoförande institut eller deras ombud om förvaring av förvaltarregistrerade aktier uppfyller följande avtalsvillkor som avses i 10 b § 2 mom. (970/2005) i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978)). I dessa
avtal ska sökanden:
1) med tanke på betalning av dividend ange hemviststaten för den slutliga mottagaren av dividend Sökanden ska dessutom i sina avtal försäkra att
bestämmelserna som gäller dividender i avtalet för undvikande av dubbelbeskattning mellan Finland och staten i fråga tillämpas på ividendtagaren;
2) förbinda sig att omedelbart informera det kontoförande institutet om ändringar i de omständigheter som avses i punkt 1; och
3) förbinda sig att på begäran av den finska skattemyndigheten i fråga om dividendtagare uppge dennes namn, födelsetid eller andra eventuella
officiella identifieringsuppgifter och adress i hemviststaten samt översända ett av skattemyndigheten i staten i fråga utfärdat intyg om mottagarens
skatterättsliga hemviststat.

Datum

VEROH 6154r 5.2012

Sökandens eller det befullmäktigade ombudets
(fullmakten ska bifogas) underskrift

Namnförtydligande

