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Skatteförvaltningen
PB 650
00052 SKATT

BEGÄRAN OM OMPRÖVNING AV
ÖVERLÅTELSESKATT
Med denna blankett kan du begära
omprövning av överlåtelsebeskattningen
hos skatterättelsenämnden. Varje
skattskyldig ska lämna in en separat
omprövningsbegäran

1 Den skattskyldige
För- och efternamn eller bolagets namn

Personbeteckning eller FO-nummer1)

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Postkontor

Ombudets namn (bifoga en fullmakt vid behov)

Telefonnummer

Företagets namn

Adress

60181

2 Skatteförvaltningens beslut i vilket ändring söks
Numret på det beslut i vilket du söker ändring (t.ex. A123/4344/2018 eller P1234567890)

euro

3 Yrkande

cent

Fyll i denna punkt om du ansöker om omprövning av ett beslut som gäller en
återbäringsansökan. Ange det belopp som du yrkar på att ska återbäras.
Fyll i denna punkt om du har påförts skatt och du ansöker om omprövning av beslutet.
Ange beloppet till vilket du yrkar på att skatten ska sänkas.
Begäran om omprövning gäller ett beslut om förseningsavgift

Ja

Annat yrkande

VEROH 6018r 1.2020 (sida 1/2)

4 Varför ansöker du eller samfundet du representerar om omprövning? Skriv en motivering till yrkandet
Fortsätt vid behov på följande sida eller i en separat bilaga. Ange i bilagan namn och personbeteckning eller FO-nummer.

1)

Om den skattskyldige inte har en finsk personbeteckning eller ett finskt FO-nummer, ange födelsedatum eller ett utländskt personeller organisationsnummer.

BEGÄRAN OM OMPRÖVNING AV
ÖVERLÅTELSESKATT
Personbeteckning eller FO-nummer1)

60182

Motivering till yrkandet

Verkställighetsförbud eller -avbrott:
Jag yrkar på att indrivningen av skatten ska förbjudas eller avbrytas tills min omprövningsbegäran har avgjorts.
(Om omprövningsbegäran avslås helt eller delvis betalar jag det återstående skattebeloppet med dröjsmålsränta.)
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1)

Om den skattskyldige inte har en finsk personbeteckning eller ett finskt FO-nummer, ange födelsedatum eller ett utländskt personeller organisationsnummer.

Datum

Underskrift och namnförtydligande

Skicka din begäran om omprövning till adressen Skatteförvaltningen, PB 650, 00052 SKATT
Du kan också lämna din omprövningsbegäran till vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor.
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

