LIMITATION ON BENEFITS (LOB)
CERTIFICATION OF TREATY BENEFITS
CERTIFICATION THAT THE CLIENT HAS THE RIGHT TO BENEFITS ACCORDING TO TAX
TREATY BETWEEN ITS COUNTRY OF FISCAL DOMICILE AND THE USA.
VAKUUTUS SOPIMUSEDUISTA
VAKUUTUS SIITÄ, ETTÄ ASIAKKAALLA ON OIKEUS ETUUKSIIN VEROTUSMAANSA JA
YHDYSVALTOJEN VÄLISEN VEROTUSSOPIMUKSEN NOJALLA.

EXPLANATION

SELITYS

The client, a legal person, certifies that it fulfills the requirements according to the
double taxation convention between the entity's country of fiscal domicile and the
USA, which gives it the right to claim treaty benefits.

Asiakas, joka on oikeushenkilö, vakuuttaa täyttävänsä verotusmaansa (Suomen)
ja Yhdysvaltojen välisessä kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyssä
sopimuksessa asetetut vaatimukset, huomioon ottaen rajoitukset (Suomen ja
Yhdysvaltojen välisessä verosopimuksessa rajoitukset ovat artiklassa 16), minkä
perusteella asiakas on oikeutettu verosopimuksessa määriteltyihin etuuksiin.

Double taxation treaties can be found at www.irs.gov. Finnish legal entities unsure
of their eventual right to tax reduction should contact their tax advisor, local tax
authorities or the Finnish Tax Agency. Legal entities of other nationalities may
contact the tax authorities of their fiscal domicile.
The client also certifies that it is the beneficial owner and as such has the right to
receive the income on securities on the safe custody account/s.

Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyt sopimukset löytyvät verkkosivulta
www.irs.gov. Suomalaisen oikeushenkilön, joka on epävarma mahdollisesta
oikeudestaan veron alentamiseen, tulee ottaa yhteyttä omaan veroneuvojaansa,
paikalliseen veroviranomaiseen tai Verohallintoon. Oikeushenkilö, jonka
kotipaikka on muualla kuin Suomessa, voi ottaa yhteyttä oman verotusmaansa
veroviranomaiseen.
Asiakas vakuuttaa lisäksi olevansa säilytystilillä/ -tileillä olevien arvopapereiden
todellinen edunsaaja.

ASIAKAS

Registration Number / Y-tunnus tai / or
Foreign Tax Registration Number / Ulkomainen verotusrekisterinumero
Name / Nimi 		

Address / Osoite		

Postal code, Postal district / Postinumero ja postitoimipaikka

Country / Maa

Country of fiscal domicile / Verotusmaa

Certification
The above mentioned client certifies that it meets all provisions of the treaty that are necessary to claim reduced rate of withholding, including any
limitation on benefits provisions, and derives income within the meaning of section 894 of the US Internal Revenue Code of 1986, and the regulations there-under, as the beneficial owner.
Vakuutus
Yllä mainittu asiakas vakuuttaa, että se täyttää kaikki kaksinkertaista verotusta koskevan sopimuksen mukaiset vaatimukset (rajoitukset huomioiden) ollakseen oikeutettu pidätettävän veron alentamiseen, ja sillä on todellisena edunsaajana oikeus tuloon siten kuin US Internal Revenue Code
of 1986 kohdassa 894 ja siihen liittyvissä säännöksissä tarkoitetaan.

Date / Päiväys

Signature / Allekirjoitus		
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Place / Paikka		

