Töm blanketten

ARVSSKATTEDEKLARATION
lämna in bara om arvlåtaren vid sin död haft
hemvist i annan stat än Finland (dvs. då man
inte behöver uppgöra en finländsk bouppteckning)

I Arvlåtare
Namn

Finsk personbeteckning eller födelsedatum

Dödsdag (dd.mm.åååå)

Bosättningsstat

Medborgarskap

Hemviststat

Arvlåtaren har minst de senaste fem åren
varit bosatt i bosättningsstaten

Arvlåtaren har haft hemvist i Finland
under de senaste fem åren

tidigare

II Kontaktuppgifter
Tilläggsuppgifter för arvsbeskattningen kan fås av (namn)

Telefonnummer

Dödsboets delägare har befullmäktigat ett ombud för dödsboet (bifoga fullmakt)

Dödsboets delägares eller befullmäktigade ombuds kontaktuppgifter (adressen dit dödsboets skattepost skickas)
Namn

36201

Gatuadress

Postnummer

Postkontor

Stat

III Arvtagare
Namn

Bosättningsstat vid dödsdagen, om inte
Finland

Finsk personbeteckning eller födelsedatum

Gatuadress

Postnummer

Postkontor

Stat

Skatteklass
1.

2.

Rätt till minderårighetsavdrag

Rätt till avdrag för maka/make

IV Andel av kvarlåtenskapen

euro

cent

euro

cent

Din egen andel av hela kvarlåtenskapen
V Din andel specificerad (specificera endast nedan uppräknade tillgångar)
1. Fast egendom i Finland
2. Aktier eller andelar i ett bolag vars tillgångar till mer än 50 % utgörs av fast egendom i Finland
3. Övriga tillgångar i Finland (endast i skatteavtalet nämnda egendomsslag)
Skulder och förpliktelser som hänför sig till tillgångar som specificerats i punkterna 1-3
Förmögenhet som fåtts som arv inom två år och som ingår i din andel
Arvlåtarens skatteklass i förhållandet till tidigare arvlåtare
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1.

2.

ARVSSKATTEDEKLARATION
lämna in bara om arvlåtaren vid sin död haft
hemvist i annan stat än Finland (dvs. då man
inte behöver uppgöra en finländsk bouppteckning)
Arvtagarens personbeteckning

VI Skatt som betalats till främmande stat

euro

cent

euro

cent

euro

cent

Arvsskatt (eller annan motsvarande skatt) som betalats till främmande stat på
tillgångar som deklarerats i punkt IV
VII Försäkringsersättningar som du fått på basis av förordnande om förmånstagare
Livförsäkringsersättning
Sparbelopp från individuell pensionsförsäkring
Belopp som överskrider den individuella pensionsförsäkringens sparbelopp
18.9.2009 eller därefter tecknad individuell pensionsförsäkring
VIII Gåvor som du mottagit av arvlåtaren
Gåvor som du mottagit av arvlåtaren under de tre senaste åren och vilkas värde understiger
5000 euro
IX Begäran som gäller skattelättnad för generationsväxling och tillämpning av förhandsavgörande

36202

Jag begär lättnad i arvsskatten (55 § i lagen om skatt på arv och gåva).
Jag begär att betalningstiden för arvsskatten förlängs (56 § i lagen om skatt på arv och gåva).
Jag begär att förhandsbeslut tillämpas vid arvsbeskattningen.
Datum och underskrift
Datum

Underskrift
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