HAKEMUS SUOMEN LÄHDEVERON
PALAUTTAMISEKSI OSINKO-,
KORKO- JA ROJALTITULOISTA
(Luonnollinen henkilö)

Verohallinto
PL 560
FI-00052 VERO
SUOMI

Osinkotulosta haetaan palautusta vasta
osingon maksuvuoden jälkeen.
*pakollinen tieto

1 Hakija
1.2 Etunimet *

1.1 Sukunimi *

1.3 Verotunniste asuinvaltiossa (TIN) * 1.4 Suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika * 1.5 Asuinvaltio *

1.6 Postiosoite *

1.7 Postinumero *

1.9 Oletko hakenut aikaisemmin palautusta?
Kyllä

1.8 Postitoimipaikka *

1.10 Aiemman päätöksen rekisteröintitunnus 1.11 Puhelinnumero

En

2 Tuloa koskevat tiedot
2 Hakemus koskee veroa, joka on peritty *
osingosta

korosta

rojaltista

3 Osinkotulot (Jos hakemus koskee useampaa kuin yhtä osingonmaksua, täytä lomake 6167.)
3.1 Osinko on saatu *
hallintarekisteröidyn
hakijan suoraan omistamien
osakkeiden perusteella
rahaston kautta
osakkeen perusteella
3.2 Rahaston tai yhtymän virallinen nimi
3.3 Rahaston tai yhtymän asuinvaltio

3.5 Rahaston tai yhtymän TIN-tunnus (jos tiedossa)

yhtymän osakkaana
3.4 Maakoodi

3.6 Rahaston tai yhtymän Y-tunnus (jos tiedossa)

3.7 Maksajan nimi *

3.9 Maksaja on julkisesti
noteerattu yhtiö *

3.8 Maksajan ISIN-tunnus *

Kyllä
3.11 Osakkeiden määrä *

3.12 Osingon bruttomäärä *
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euroa

3.10 Maksupäivä (ppkkvvvv) *

Ei

3.13 Perityn veron määrä *
snt

euroa

snt

3.14 Haettavan veronpalautuksen määrä *
euroa

snt

3.15 Haen samalla hakemuksella lähdeveron palautusta useammasta kuin yhdestä osingonmaksuerästä.
Olen täyttänyt myös lomakkeen 6167.
3.16 Minkä ulkomaalaisen välittäjäpankin tai -pankkien kautta osinko on maksettu? (Pakollinen, jos hallintarekisteröity osake.)

3.17 Millä perusteella haet palautusta? *
Verosopimuksen perusteella

Muulla perusteella, millä:
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4 Korko- tai rojaltitulot (Täytä vain, jos haet lähdeveronpalautusta koroista tai rojalteista.)
4.1 Maksajan nimi *

4.2 Maksupäivä (ppkkvvvv) *

4.4 Perityn veron määrä *

4.3 Tulon määrä *
euroa

snt

4.6 Millä perusteella haet palautusta? *
Verosopimuksen perusteella

Muulla perusteella, millä:

euroa

snt

4.5 Haettavan veronpalautuksen määrä *
euroa

snt
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5 Tilinumero palautusta varten
5.1 IBAN- tai muu kansainvälinen tilinumero *

5.2 BIC tai SWIFT*

5.3 Tilinhaltijan nimi *

5.4 Pankin tai luottolaitoksen nimi

5.5 Pankin tai luottolaitoksen osoite

5.8 Valtio

5.6 Postinumero

5.9 Asiakkaan viite maksatusta varten

5.7 Postitoimipaikka

5.10 CLEARING-koodi

6. Hakemusta varten valtuutetun asiamiehen tiedot. Liitä mukaan valtakirja.
6.2. Asiamiehen tunniste

6.1 Asiamiehen nimi

6.3 Postiosoite

6.6 Valtio

6.4 Postinumero

6.7 Puhelinnumero

6.5 Postitoimipaikka

6.8 Sähköpostiosoite

6.9 Valtakirja on hakemuksen liitteenä.

Hakemuksen liitteenä on asuinvaltion veroviranomaisten antama asuinpaikkatodistus.

Vakuutan, että
tulo ei liity hakijan Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan *
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tulon perusteella ei ole haettu eikä saatu lähdeveron palautusta suomalaiselta tulon maksajalta tai Verohallinnolta*
Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

To be completed by the tax authority in the State of residence:
(Asuinvaltion veroviranomainen täyttää):
CERTIFICATE OF FISCAL RESIDENCE
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We hereby confirm that the applicant, within the meaning of the Double Taxation Convention, was resident in the country mentioned
above - as well as domiciled, if country of residence is Ireland or United Kingdom - on the date when the income was paid.
Date

Signature and stamp of the tax authorities

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.

Tulosta lomake

Lomakkeen alkuun

Tyhjennä

