Töm blanketten

ANMÄLAN OM BYGGANDE
PRIVATHUSHÅLL
LÄMNA ANMÄLAN PÅ NÄTET
skatt.fi/anmalningarombyggande

Skicka blanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Övervakningsgruppen för specialbranscher
PB 400
00052 SKATT

ALLMÄNT OM ANMÄLNINGAR OM BYGGANDE
En anmälan om byggande ska lämnas för alla arbeten som kräver bygglov, om slutsynen förrättas 1 juli 2014
eller senare. Lämna uppgifterna före slutsynen. När du lämnat uppgifterna får du ett intyg på posten. Visa upp
intyget för byggnadstillsynsmyndigheten.
Om byggarbetet utförts i sin helhet före den 1 juli 2014 eller i form av talkoarbete eller självbyggande ska du
fylla i blankettens delar 1-4. Om du vill korrigera eller ta bort en anmälan som du redan lämnat ska du uppge
anmälningskoden som står i intyget.
1 Typ av anmälan
Anmälningskod för tidigare anmälan (se
intyget)

Ändring av tidigare anmälan
Borttagning

Ny anmälan

Korrigering

2 Den uppgiftsskyldiges kontaktuppgifter
Uppge namn, personbeteckning, full adress och stat. Uppge även e-postadress eller telefonnummer.
Namn
Personbeteckning
Adress

Hemviststat (om icke Finland)

E-postadress

Telefonnummer

3 Byggobjekt
Uppge om byggobjektet är en fastighet eller en aktielägenhet. Uppge även identifikationsuppgifter och adress. Anmäl varje byggobjekt
på en egen blankett.
Fastighetens namn
Fastighetsbeteckning
Fastighet
Bostads- eller fastighetsaktiebolagets FO-nummer

Aktiebolagets namn

Aktielägenhet
Adress

4 Redogörelse för byggarbetet
Välj den typ av byggarbete som det i huvudsak rör sig om.
Typ av byggarbete
Nybyggnad
Renovering eller sanering
Uppgifter om entreprenader och arbetstagare
Byggarbetet omfattar inte sådana uppgifter om entreprenader eller arbetstagare som behöver anmälas,
eftersom det utförts i sin helhet för den 1 juli 2014 eller i form av talkoarbete eller självbyggande.
Byggarbetet omfattar uppgifter om entreprenader eller arbetstagare som behöver anmäls. Fyll även i blankettens delar 5-6.

Datum och underskrift
Datum

VEROH 3715r/1 6.2014

Underskrift och namnförtydligande

5 Entreprenörer
Lämna uppgifterna separat för respektive entreprenör som anlitats för byggarbetet. Använd vid behov bilageblanketter.
Uppge respektive entreprenörs namn och adress samt finska FO-nummer eller personbeteckning. För personer som
saknar finskt nummer eller finsk beteckning ska du uppge den utländska beteckningen och hemviststaten. Uppge tiden
för arbetet och det belopp i euro (exkl. moms) som betalats till entreprenören.
Entreprenör 1
FO-nummer, personbeteckning eller
utländsk ID-beteckning

Namn
Postadress
Postnummer

Postkontor

Stat

Belopp som betalats, euro

Byggarbetets första dag

Byggarbetets sista dag

Entreprenör 2
Namn

FO-nummer, personbeteckning eller
utländsk ID-beteckning

Postadress
Postnummer

Postkontor

Stat

Belopp som betalats, euro

Byggarbetets första dag

Byggarbetets sista dag

6 Arbetstagare
Lämna uppgifterna separat för respektive arbetstagare som anställts för byggarbetet. Använd vid behov bilageblanketter.
Uppge respektive arbetstagares namn, personbeteckning och adress samt e-postadress eller telefonnummer. Om en
person saknar finsk beteckning, uppge den utländska beteckningen och hemstaten. Uppge tiden i arbetet och det belopp
(i euro) som betalats till arbetstagaren.
Arbetstagare 1
Personbeteckning eller utländsk ID-beteckning

Namn
Gatuadress
Postnummer

Postkontor

Stat
Telefonnummer

E-postadress
Belopp som betalats, euro

Första arbetsdag

Sista arbetsdag

Arbetstagare 2
Personbeteckning eller utländsk ID-beteckning

Namn
Gatuadress
Postnummer

Postkontor

Stat
Telefonnummer

E-postadress
Belopp som betalats, euro

Första arbetsdag

Skriv ut blanketten
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Sista arbetsdag
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