Tyhjennä

LAUSUNTOPYYNTÖ LAINHUUTOA
JA KIRJAAMISTA VARTEN

ASIOI VERKOSSA
vero.fi/omavero

Verohallinto
PL 700
00052 VERO
Käytä tätä lomaketta, jos tarvitset lausunnon kiinteistön lainhuutoa tai vuokraoikeuden tai muun erityisen oikeuden
kirjaamista varten. Lausuntoa voi hakea siitä, pitääkö varainsiirtovero maksaa ja ilmoittaa. Lausuntoa voi hakea myös veron
määrästä ja käyvästä arvosta esimerkiksi omaisuuden vaihtokaupan yhteydessä. Voit saada lausunnon vasta kauppakirjan
tai muun sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Jokaisen ostajan täytyy tehdä erillinen lausuntopyyntö.
1 Hakijan tiedot
Etu- ja sukunimi tai yhtiön nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus1)

ppkkvvvv

2 Tiedot hankitusta omaisuudesta
Kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoituspäivä2)
Kiinteistö-, määräala- tai laitostunnus (esim. 091-011-0022-0033)

Kiinteistö-, määräala- tai laitostunnus (esim. 091-011-0022-0033)
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3 Miksi haet tai edustamasi yhteisö hakee lausuntoa?
Jatka tarvittaessa erillisellä liitteellä. Merkitse liitteeseen nimi ja henkilö- tai Y-tunnus.

Haluatko, että lausunto lähetetään myös Maanmittauslaitokselle?
1).
2)

Jos hakijalla ei ole suomalaista henkilö- tai Y-tunnusta, ilmoita syntymäaika tai ulkomainen henkilö- tai yhteisötunnus.
Muu sopimus voi olla esimerkiksi vaihto-, ositus-, perinnönjako- tai apporttisopimus.

Kyllä

LAUSUNTOPYYNTÖ LAINHUUTOA
JA KIRJAAMISTA VARTEN
Henkilötunnus tai Y-tunnus1)

4 Allekirjoitus ja yhteystiedot
Päiväys (ppkkvvvv)

Allekirjoitus

Puhelinnumero

Nimenselvennys

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

5 Asiamiehen yhteystiedot
Asiamiehen nimi (liitä tarvittaessa valtakirja)

Puhelinnumero

60202

Yrityksen nimi

Osoite

1)

Jos hakijalla ei ole suomalaista henkilö- tai Y-tunnusta, ilmoita syntymäaika tai ulkomainen henkilö- tai yhteisötunnus.

Tulosta lomake

Lomakkeen alkuun

Tyhjennä

Ohjeita hakijalle
Lausuntopyynnön käsittelyä varten Verohallinto tarvitsee kopion allekirjoitetusta kauppakirjasta tai muusta sopimuksesta.
Kiinteistökaupassa sopimuksen täytyy olla kaupanvahvistajan allekirjoittama. Liitä lausuntopyyntöön kopiot myös muista
mahdollisista luovutukseen liittyvistä asiakirjoista.
Muista allekirjoittaa lausuntopyyntö ja ilmoita myös yhteystiedot.
Jos lausuntopyyntöön liittyviin kysymyksiin vastaa asiamies tai lausunto halutaan asiamiehen osoitteeseen, ilmoita
asiamiehen nimi, puhelinnumero ja osoite. Liitä lausuntopyyntöön tarvittaessa valtakirja. Valtakirja voi olla joko
vapaamuotoinen tai Verohallinnon lomake 3818 (Valtakirja veroasioiden hoitamista varten).
Lähetä lausuntopyyntö liitteineen osoitteeseen Verohallinto, PL 700, 00052 VERO. Voit myös jättää lausuntopyynnön
mihin tahansa Verohallinnon toimipisteeseen.
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Postitamme lausunnon, kun olemme käsitelleet lausuntopyynnön. Lausunto tulee myös OmaVeroon. Liitä Verohallinnon
lausunto lainhuuto- tai kirjaamishakemukseen, jos et ole pyytänyt kohdassa 3, että lausunto lähetetään myös Maanmittauslaitokselle.

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.

