
Byggnadens egenskaper

Markbottnens egenskaper

Fastighetens, markbottnens eller byggnadens beskattningsvärde

Ägande eller besittning av fastigheten, markbottnen eller byggnaden

Fastighetsskattesatsen

Fastighet eller byggnad som saknas i fastighetsbeskattningsuppgifterna

Annan orsak

BEGÄRAN OM OMPRÖVNING AV 
FASTIGHETSSKATTEN
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Skatteförvaltningen 
PB 650
00052 SKATT

3 Yrkande

4 Motivering till yrkandet (fortsätt vid behov i en separat bilaga)

Skatteår (ett eller flera) som yrkandet gäller 

Markbottnens nummer

Byggnadens nummer

Orsak till begäran om omprövning

På vilket sätt vill du att beskattningen ska ändras?

Jag yrkar på att indrivningen av skatten ska förbjudas eller avbrytas tills min begäran om omprövning har avgjorts 
(verkställighetsförbud eller -avbrott). (Om begäran om omprövning avslås helt eller delvis tas dröjsmålsränta ut på det skattebelopp 
som återstår att betala.)

Datum Underskrift

DEKLARERA PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

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. Kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt.

Skicka din begäran om omprövning till adressen Skatteförvaltningen, PB 650, 00052 SKATT
Du kan också lämna in din begäran om omprövning till en skattebyrå eller något av Skatteförvaltningens kontor.

Namn

Ombudets namn (bifoga en fullmakt vid behov)

Gatuadress

Adress

Postnummer

Personbeteckning eller FO-nummer

Telefonnummer

Om begäran om omprövning gäller en markbotten eller byggnad, 
ska du uppge markbottnens eller byggnadens nummer.
Numret framgår av fastighetsbeskattningsbeslutet.

Telefonnummer

Postkontor

1 Den skattskyldige

2 Fastighet
Fastighetsbeteckning (t.ex. 092-416-0011-0123) Beteckning för outbrutet område (t.ex. M0601)

Med denna blankett kan du begära 
omprövning av fastighetsbeskattningen 
hos skatterättelsenämnden. 
Till din begäran om omprövning ska du 
bifoga fastighetsskattedeklarationen 
(blankett 3743r) och ange de ändrade 
uppgifterna i den.
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	Allekirjoitus: 
	Ohje1:  Uppgiften är obligatorisk.
	Ohje2:  Bifoga behövlig bilageblankett till omprövningsbegäran  (Fastighetsskattedeklaration, 3743r).
	Ohje3: Du kan begära att indrivningen av skatten förbjuds eller avbryts om du har obetalda skatter för det år som din omprövningsbegäran gäller.
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