
 
   

 

     

   

VE
R

O
H

 4
01

5r
 

1.
20

21
 

40
15

 
BEGÄRAN OM  OMPRÖVNING  AV  
SKATTER PÅ EGET INITIATIV (pärmblad) 
Med denna blankett begär du omprövning  
av beslut som gäller skatter på eget initiativ, 
deras registreringsbeslut eller beslut om  
försummelse- eller förseningsavgift. 

Skatteförvaltningen 
PB 650 
00052 SKATT 

Använd denna blankett som pärmblad när du genom begäran om omprövning söker ändring i sådana beslut som nämns i rubriken. 
Ange alltid vilka beslut begäran om omprövning gäller. Närmare anvisningar för sökande av ändring har bifogats till besluten. Ytterligare 
information om skattebesvärs- och omprövningsförfarandena finns på webbplatsen skatt.fi (Anvisning om skattebesvärsförfarandet och 
Anvisningar om skatterättelsenämndenförfarandet). 
I Den skattskyldige 
Namn 

FO-nummer eller 
personbeteckning 

Ange momsnumret eller skatteregisternumret endast om du inte har finskt FO-nummer eller finsk personbeteckning. 
Momsnummer Skatteregisternummer 

Gatuadress 

Postnummer Postkontor Telefonnummer 

För ytterligare information kontakta 

II Vad gäller omprövningsbegäran? 
Moms 
Lotteri-, apoteks- och/eller försäkringspremieskatt 
Förskottsuppbörd (bl.a. förskottsinnehållning eller källskatt eller arbetsgivares socialskyddsavgift/sjukförsäkringsavgift) 
Ärende som gäller moms, förskottsuppbörd eller annan tillstånd eller registrering eller skatteperiodens längd 
Punktskatt (bl.a. beslut som gäller skatten, försummelseavgift) 
Försummelseavgift (EU-sammandragsdeklaration, anmälan om kommunåterbäring, inkomstregisteruppgifter eller årsövervakning) 
Försummelseavgift (anmälan om byggande) 
Förseningsavgift (deklarationen av skatter på eget initiativ eller punktskattedeklarationen har lämnats in för sent) 
Förseningsavgift (inkomstregisteruppgifter) 

Nummer på beslutet i vilket du söker ändring Beslutets skatteperiod eller skatteperioder 

Grunder (Om grunderna till begäran om omprövning är väldigt korta kan du skriva dem här. I andra fall ska du anteckna grunderna i en separat bilaga.) 

III Begäran om verkställighetsförbud eller om att indrivningen av skatten ska avbrytas 

Omprövningsbegäran gäller verkställighetsförbud eller att indrivningen av skatten ska avbrytas.
Under tiden för verkställighetsförbudet/-avbrottet ackumuleras dröjsmålsränta och eventuellt skattetillägg på normalt sätt. 

Datum och underskrift 
Datum Underskrift 

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48312/Anvisning-om-skattebesv%C3%A4rsf%C3%B6rfarandet2/
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/47966/anvisningar-om-skatter%C3%A4ttelsen%C3%A4mndef%C3%B6rfarandet/
https://skatt.fi

	Namn: 
	FO-nummer eller personbeteckning: 
	Momsnummer: 
	Skatteregisternummer: 
	Gatuadress: 
	Postnummer: 
	Postkontor: 
	Telefonnummer: 
	För ytterligare information kontakta: 
	Moms: Off
	Lotteri-, apoteks- och/eller försäkringspremieskatt: Off
	Förskottsuppbörd (bl: 
	a: 
	 förskottsinnehållning eller källskatt eller arbetsgivares socialskyddsavgift/sjukförsäkringsavgift): Off


	Ärende som gäller moms, förskottsuppbörd eller annan tillstånd eller registrering eller skatteperiodens längd: Off
	Punktskatt (bl: 
	a: 
	 beslut som gäller skatten, försummelseavgift): Off


	Försummelseavgift (EU-sammandragsdeklaration, anmälan om kommunåterbäring, inkomstregisteruppgifter eller årsövervakning): Off
	Försummelseavgift (anmälan om byggande): Off
	Förseningsavgift (deklarationen av skatter på eget initiativ eller punktskattedeklarationen har lämnats in för sent): Off
	Förseningsavgift (inkomstregisteruppgifter): Off
	1: 
	 Nummer på beslutet i vilket du söker ändring: 
	 Beslutets skatteperiod eller skatteperioder: 

	2: 
	 Nummer på beslutet i vilket du söker ändring: 
	 Beslutets skatteperiod eller skatteperioder: 

	3: 
	 Nummer på beslutet i vilket du söker ändring: 
	 Beslutets skatteperiod eller skatteperioder: 

	4: 
	 Nummer på beslutet i vilket du söker ändring: 
	 Beslutets skatteperiod eller skatteperioder: 

	5: 
	 Nummer på beslutet i vilket du söker ändring: 
	 Beslutets skatteperiod eller skatteperioder: 

	6: 
	 Nummer på beslutet i vilket du söker ändring: 
	 Beslutets skatteperiod eller skatteperioder: 

	Grunder: 
	Omprövningsbegäran gäller verkställighetsförbud eller att indrivningen av skatten ska avbrytas: Off
	Datum: 
	Underskrift: 
	Skriv ut blanketten: 
	Töm blanketten: 
	OHJE_4:   Förseningsavgiften kan rättas endast om det funnits ett godtagbart skäl till att deklarationen lämnades in för sent.   Godtagbara skäl är vanligtvis inte till exempel problem med datasystem, störningar i dataförbindelser, stor arbetsbörda,   byte av bokförare eller bokförarens insjuknande. Också för den sista skatteperioden ska deklarationerna lämnas i tid,   även om verksamheten har upphört.
	OHJE_2:   Ange här endast det beslutsnummer som finns i beslutet.   Skriv inte in någon annan text i det här fältet.
	OHJE_3:   Skriv vid behov en fritt formulerad omprövningsbegäran om vad omprövningen gäller och om grunderna   för omprövningen. Specificera i begäran vilka punkter i beslutet omprövningsbegäran gäller, hur du vill   att beslutet ska ändras och på vilka grunder du begär omprövning. Använd denna blankett som pärmblad.
	OHJE:   Obs. En förutsättning för handläggningen av en ansökan om avbrytande av verkställighet   är alltid att man lämnat in en begäran om omprövning eller besvär som gäller beskattningen.


