Ohjeet sivulla 2.
Instructions on page 2.

HAKEMUS SUOMEN LÄHDEVERON PALAUTTAMISEKSI
APPLICATION FOR REFUND OF FINNISH WITHHOLDING TAX
HUOM! Osingon osalta tällä lomakkeella haetaan palautusta vasta osingon
maksuvuoden jälkeen.
PLEASE NOTE: As far as dividends are concerned, use this form only after
the year of payment.

Tyhjennä lomake / Reset form

HAKIJA / APPLICANT
Hakijan nimi (jos luonnollinen henkilö, hakijan sukunimi) / Applicant's name (if individual, applicant's family name)

Luonnolliset henkilöt täyttävät / To be filled in by individuals
Suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika
Personal ID issued by Finnish authority or date of birth

Etunimet / Given names
mies /
male

nainen /
female

Kaikki hakijat täyttävät / To be filled in by all applicants
Osoite (lähiosoite, postinumero, postiosoite, kaupunki tai kunta, valtio) / Address (street address, postal code, town, city or rural area, state)

Asuinvaltio / Country of residence

Verotunniste asuinvaltiossa / Tax identification number in country of residence

Sähköpostiosoite / e-mail

Asiamiehen nimi ja osoite (ks. ohjeet) / Representative's name and address (see instructions)

PANKKIYHTEYS (ks. ohjeet) / BANK ACCOUNT NUMBER AND NAME OF BANK

(see instructions)

Tilin numero / Account number (IBAN code)

SWIFT code

Tilin omistajan nimi / Name of the account holder

Pankin tai luottolaitoksen nimi / Name of the bank or credit institution

Pankin osoite / Address of the bank

TULOA KOSKEVAT TIEDOT (hakemukseen on liitettävä tosite tuloista ja perityistä veroista)
INCOME (a receipt of the income and the withholding tax must be enclosed)
Hakemus koskee veroa, joka on peritty
The application concerns tax on

osingosta /
dividend

palkasta /
salary

Maksajan nimi / The name of the payer

Tulon määrä
Gross income

muusta tulosta /
other income
Maksupäivä / Date of payment

Perityn veron määrä
Amount of the withholding tax

€

Palautuksen määrä
Amount of refund

€

Osakkeiden lukumäärä
(jos hakemus koskee osinkoja)
Number of shares

€

HAKEMUS / APPLICATION
Allekirjoittanut viittaa asuinvaltionsa ja Suomen tekemään verosopimukseen ja pyytää, että verosopimuksessa sovitun veron ylittävä osa
Suomen lähdeverosta palautetaan.
Allekirjoittanut vakuuttaa, että tulo ei liity hakijalla Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan.
Allekirjoittanut vakuuttaa, että tulon perusteella ei ole haettu / saatu lähdeveron palautusta suomalaiselta tulon maksajalta.
The undersigned refers to the Tax Convention between Country of Residence and Finland and asks that the tax not in accordance with
the provisions of the Convention shall be refunded.
The undersigned assures that the income does not originate from the applicant's permanent establishment in Finland.
The undersigned assures that he has not received/requested any refund from the Finnish payer concerning this income.
Päiväys / Date

Allekirjoitus / Signature

CERTIFICATE OF FISCAL RESIDENCE
We hereby confirm that the applicant, within the meaning of the Double Taxation Convention,
was resident in the country mentioned above on the date when the income was paid.
Date
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Signature and stamp of the tax authorities

Tulosta lomake / Print form

OHJEET
HUOM! Osingon osalta noudatetaan uutta käytäntöä. Maksuvuonna ainoastaan osingon maksaja voi oikaista perinnän
ja palauttaa liikaveron. Oikaisu edellyttää, että maksajalle esitetään oikaisua varten tarvittava selvitys. Jos maksaja ei
ole oikaissut perintää, vasta maksuvuoden jälkeen osingonsaaja voi tällä lomakkeella hakea liikasuoritusta Suomen
veroviranomaisilta.
Jos liikaa peritty lähdevero on alle 5 €/vuosi, sitä ei palauteta.
Hakijan tulee täyttää lomake ja sen jälkeen esittää se kotivaltionsa veroviranomaiselle asumistodistusta (Certificate of
fiscal residence) varten. Viranomainen voi merkitä asumistodistuksen tälle lomakkeelle tai antaa asumistodistuksen
erillisenä.
Asumistodistuksen saatuaan hakijan tulee liittää hakemukseen tosite tulosta ja verosta ja lähettää hakemus alla
mainittuun osoitteeseen. Henkilöasiakkaille ja yrityksille on eri osoitteet.
Jos hakija haluaa palautuksen maksettavaksi muulle kuin suomalaisessa pankissa olevalle tilille, tilin numero on kirjoitettava IBAN-muodossa ja lisäksi on ilmoitettava pankin SWIFT-koodi.
Verohallinto tekee palautuspäätöksen aina euroina.
Jos hakijan asiamies allekirjoittaa lomakkeen, mukaan on liitettävä valtakirja.
Luonnollisten henkilöiden hakemukset lähetetään Pääkaupunkiseudun verotoimistoon, osoite:
Helsinki Tax Area Office
PO Box 400
FI-00052 VERO
FINLAND
(Käyntiosoite: Rajatorpantie 8 A, Vantaa)
Oikeushenkilöiden, yritysten tms hakemukset lähetetään Yritysverotoimistoon, osoite:
Corporate Tax Office
PO Box 30
FI-00052 VERO
FINLAND
(Käyntiosoite: Opastinsilta 12 C, Helsinki)

INSTRUCTIONS
PLEASE NOTE: Concerning dividends there is a new practice. In the year of payment, only the payer of dividend can
correct any excess taxation. For such correction sufficient information must be presented. If the payer has not
corrected the tax, after the year of payment the recipient can turn to Finnish tax authorities and ask for refund by
using this form.
Amounts less than € 5 per year will not be refunded.
The applicant should fill out this form and present it to the tax authorities in Country of residence in order to obtain the
certificate of fiscal residence. The certificate of fiscal residence can also be issued separately.
After receiving the certificate, the applicant should enclose the receipt (tax voucher, credit advice) of the income and
the tax with the application and send the application to the address below. Please note that the addresses for
individuals and companies are different.
For bank accounts in other than Finnish banks, write the bank account number in the IBAN format and include the
SWIFT code of the bank.
The tax administration in Finland makes the decision only in euros.
If you are an agent or a fiscal representative signing this application, please enclose your power of attorney showing
your authorization to act on the recipient's behalf.
Send applications for individuals to:
Helsinki Area Tax Office
PO Box 400
FI-00052 VERO
FINLAND
(Street address: Rajatorpantie 8 A, Vantaa)
Send applications for legal persons, corporations, joint partnership etc. to:
Corporate Tax Office
PO Box 30
FI-00052 VERO
FINLAND
(Street address: Opastinsilta 12 C, Helsinki)
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