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Med denna blankett kan du begära omprövning hos skatterättelsenämnden av ett beslut som gäller den särskilda ordningen
för moms. 

Med denna blankett kan du även korrigera en deklaration som lämnats till den särskilda ordningen om tidsfristen för korrigering 
har gått ut i en identifieringsmedlemsstat men deklarationsuppgifterna fortfarande kan lämnas direkt i Finland. Även de deklara- 
tionsuppgifter som lämnas till Finland efter den sista deklarationen till identifieringsmedlemsstaten lämnas med denna blankett. 

Posta blanketten till den adress som står på blanketten. 

1 Den särskilda ordning för moms som begäran om omprövning eller ändringen av deklarationen gäller: 

Unionsordningen Tredjelandsordningen Importordningen 

2 Den skattskyldige (säljare) 
Namn Momsnummer (om det saknas, ange annan identifierare) 

Postadress Telefonnummer 

Postnummer Stad Land 

3 Förmedlare (i importordningen) 
Namn Identifikationsnummer (börjar med IN) eller momsnummer 

Postadress Telefonnummer 

Postnummer Stad Land 

4 Ombud 
Ombudets namn (Bifoga en fullmakt till blanketten.) Telefonnummer 

Adress (endast för denna ansökan) 

Postnummer Stad Land 

5 Hurdant beslut gäller omprövningsbegäran? 

Ett beslut där skatt har påförts (till den skattskyldiges fördel eller nackdel). 

Ett beslut där skatteförhöjning har påförts. Ett beslut där förseningsavgift har påförts. 

Ett beslut som gäller ett registreringsärende. Annat beslut som gäller den särskilda ordningen för moms. 
Beslutsnummer för det beslut som du söker ändring i 
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Den skattskyldiges (säljare) momsnummer (om det saknas, ange annan identifierare) Förmedlarens identifikationsnummer (börjar med IN) eller momsnummer 

6 Motivering (fortsätt vid behov i en separat bilaga) 

7 Korrigeringsdeklaration (skatteperioden har gått ut senast 30.6.2021) 
Skatteperiod Konsumtionsmedlemsstat Momssats Skattegrund, euro cent Skattebelopp, euro cent 

8 Korrigering av en tidigare deklaration (skatteperioden har börjat 1.7.2021 eller senare) 
Skatteperiod Konsumtionsmedlemsstat Ändring i skatt, euro cent 

Ytterligare information 

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