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TIETOPYYNTÖ TOISEN VERO-
VELVOLLISEN ASIAKIRJOISTA 

Verohallinto  
PL 500  
00052 VERO 

Varmista ennen lomakkeen täyttämistä, että sinulla on oikeus tietoihin.  Huomaa, että toisten verovelvollisten asiakirjat ovat
salassa pidettäviä. Voit pyytää muiden verovelvollisten verotusta koskevia tietoja vain, jos ne vaikuttavat omaan veroasiaasi. Lisäksi 
voit pyytää tietoja, joita tarvitset kuolinpesän selvittämisessä, osituksen tai perinnönjaon toimittamisessa tai konkurssipesän hoitajana. 

1. Verotusasiakirjojen pyytäjä 
Nimi Henkilötunnus 

Sähköposti Puhelinnumero 

Osoite (asiakirjojen toimitusosoite) 

2. Verovelvollinen, jonka verotusasiakirjoja pyydetään (henkilö tai yritys) 
Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus 

Osoite 

3. Mitä verotusasiakirjoja pyydät? 
Verotusasiakirja Verovuosi tai muu ajanjakso 

4. Mihin käyttötarkoitukseen pyydät tietoja ja millä perusteella pyydät verotusasiakirjoja?
Selvitä mihin tarkoitukseen ja millä perusteella pyydät tietoja. Voit saada vain ne tiedot, joista olet antanut vaaditut selvitykset ja 
perustelut. 

Verohallinto voi luovuttaa vain tietoja, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa verovelvollisen oman veroasian ratkaisemiseen. Tällaisia 
tietoja saattaa olla myös muiden verovelvollisten verotustiedoissa, jos sama asia vaikuttaa monen verovelvollisen verotukseen. (Laki
viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 §). Jos tiedot vaikuttavat omaan verotukseesi, tarkenna, mihin veroasiaasi ne liittyvät ja millä 
perusteella olet oikeutettu saamaan tiedot. 

Jos tietoja tarvitaan kuolinpesän selvittämiseksi tai osituksen tai perinnönjaon toimittamiseksi, Verohallinto voi luovuttaa tiedot leskelle, 
puolisolle, käräjäoikeuden määräämälle pesänselvittäjälle, pesänjakajalle ja pesän osakkaille. Lisäksi konkurssipesän hoitaja voi
saada tarvitsemansa tiedot. (Laki verotustietojen julkisuudesta 13 § 2 mom.) Jos pyydät tietoja näihin tarkoituksiin, tarkenna, mihin 
käyttötarkoitukseen tarvitset tiedot, miksi tietoja tarvitaan sekä millä perusteella tarvitset kyseiset tiedot. 

Mihin käyttötarkoitukseen pyydät verotusasiakirjoja? (Jatka tarvittaessa seuraavalla sivulla.) 
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Jatkuu edelliseltä sivulta 

Millä perusteella pyydät verotusasiakirjoja? 

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

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. 
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