Skatteförvaltningen
PB 500
00052 SKATT

BEGÄRAN OM UPPGIFTER
UR EN ANNAN SKATTSKYLDIGS HANDLINGAR

Kontrollera att du har rätt att få uppgifterna innan du fyller i blanketten. Observera att handlingar som gäller andra skattskyldiga
är sekretessbelagda. Du kan begära beskattningsuppgifter om andra skattskyldiga endast om de påverkar ditt eget skatteärende.
Dessutom kan du be om uppgifter som du behöver för dödsboutredning, för att verkställa avvittring eller arvskifte eller i egenskap av
konkursförvaltare.
1. Den som begär beskattningshandlingarna
Namn

Personbeteckning

E-post

Telefonnummer

Leveransadress för handlingarna

2. Den skattskyldige vars beskattningshandlingar du begär (person eller företag)
Namn

Personbeteckning eller FO-nummer

Adress

3. Vilka beskattningshandlingar begär du?
Skatteår eller annan tidsperiod

32841

Beskattningshandling

4. För vilket ändamål behöver du uppgifterna och på vilken grund begär du beskattningshandlingarna?
Redogör för vilket ändamål och på vilken grund du ber om att få uppgifterna. Du kan endast få sådana uppgifter för vilka du
angett en motiverad redogörelse.
Skatteförvaltningen kan lämna ut endast sådana uppgifter som kan eller har kunnat påverka avgörandet av den skattskyldiges
eget skatteärende. Sådana uppgifter kan ingå också i andra skattskyldigas beskattningsuppgifter, om samma uppgift påverkar
beskattningen av många skattskyldiga. (11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet). Om uppgifterna påverkar din
egen beskattning, precisera vilket skatteärende uppgifterna gäller och på vilken grund du har rätt att få uppgifterna.
Om uppgifterna behövs för dödsboutredning eller för att verkställa avvittring eller arvskifte kan Skatteförvaltningen lämna
ut uppgifterna till efterlevande make, make, en av tingsrätten förordnad boutredningsman, skiftesman eller delägare i boet.
Dessutom kan en konkursförvaltare få de uppgifter som behövs (13 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om
beskattningsuppgifter). Om du begär uppgifter för dessa ändamål ska du precisera för vilket användningsändamål du behöver
uppgifterna och på vilka grunder du behöver dessa uppgifter.

VEROH 3284r 1.2020 (sida 1/2)

För vilket ändamål begär du beskattningshandlingar? (Fortsätt vid behov på följande sida.)

BEGÄRAN OM UPPGIFTER
UR EN ANNAN SKATTSKYLDIGS HANDLINGAR

Fortsättning från sida 1

VEROH 3284r 1.2020 (sida 2/2)

32842

På vilken grund begär du beskattningshandlingar?

Datum

Underskrift och namnförtydligande

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.

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

