EMPLOYEE LEASING NOTICE
involving employer and payer of wages in another country

Reset form

TEADAANNE RENDITUD TÖÖTAJAST,
kelle tööandja ja palgamaksja on välismaal
I submit this notice as /
Esialgse teadeande annab

the employer /
tööandja

the employer's representative /
tööandja esindaja
Business ID, personal ID issued by Finnish authority /
Employer's name and address in home country / Tööandja nimi ja aadress välismaal
Soome äriregistrikood või isikukood

TIN number, taxpayer ID, company ID issued by home
country / Maksu- või isikukood alalises elukohajärgses riigis

Person to contact / Kontaktisiku nimi

Telephone / Kontaktisiku telefoninumber

Name and address of employer's representative / Tööandja esindaja nimi ja aadress

Business ID, personal ID, company ID issued by Finnish
authority / Esindaja soome äriregistrikood või isikukood
TIN number, taxpayer ID, company ID issued by home
country / Esindaja maksu- või isikukood alalises
elukohajärgses riigis

ITEMIZATION OF LEASED EMPLOYEES / ANDMED TÖÖTAJA KOHTA
Leased employee's last name / Renditud töötaja perekonnanimi

Leased employee's first names / Renditud töötaja eesnimed

1
Personal ID issued by Finnish authority /
Soome isikukood või sünniaeg

TIN number, taxpayer ID or personal ID issued by home
country / Maksu- või isikukood alalises elukohajärgses riigis

Occupation / Elukutse või amet

Address in home country (street address) / Aadress alalises elukohajärgses riigis, tänäva aadress
Postal code / Postiindeks

Town, city or rural area / Linn või maakond

Name of home country / Alaline
elukohajärgne riik

Address in Finland (street address) / Aadress Soomes, tänäva aadress
Postal code / Postiindeks

Town, city or rural area / Linna nimi

Work location / Töötamise piirkond

Work period in Finland / Töötamise aeg Soomes
day /
päev

month / year /
kuu
aasta

day /
päev

month / year /
kuu
aasta

Estimated gross wages, euros /
Palga suuruse hinnang eurodes

€
Service recipient's Business ID /
personal ID /
Töö tellija äriregistrikood või isikukood

Name of service recipient in Finland / Töö tellija nimi Soomes

Leased employee's last name / Renditud töötaja perekonnanimi

Leased employee's first names / Renditud töötaja eesnimed

2
Personal ID issued by Finnish authority /
Soome isikukood või sünniaeg

TIN number, taxpayer ID or personal ID issued by home
country / Maksu- või isikukood alalises elukohajärgses riigis

Occupation / Elukutse või amet

Address in home country (street address) / Aadress alalises elukohajärgses riigis, tänäva aadress
Postal code / Postiindeks

Town, city or rural area / Linn või maakond

Name of home country / Alaline
elukohajärgne riik

Address in Finland (street address) / Aadress Soomes, tänäva aadress
Postal code / Postiindeks

Town, city or rural area / Linna nimi

Work location / Töötamise piirkond

Work period in Finland / Töötamise aeg Soomes
day /
päev

month / year /
kuu
aasta

day /
päev

month / year /
kuu
aasta

Estimated gross wages, euros /
Palga suuruse hinnang eurodes

€
Service recipient's Business ID /
personal ID /
Töö tellija äriregistrikood või isikukood

VEROH 6147e 1/2 2.2013

Name of service recipient in Finland / Töö tellija nimi Soomes

Place and date / Koht ja aeg

Signature / Allkiri

Print form

INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT THE FORM
Please submit this form to the Finnish Tax Administration to give
details on the leased employee(s) working for a service recipient in
Finland under a leasing contract with a foreign leasing corporation.
The service recipient has leased foreign manpower to perform work in
Finland. Submit this form in all situations where an international treaty
does not prevent Finland from collecting income tax on the leased
employee's wages. Thus, if the leased employee comes from the
following tax-treaty states, the form is to be submitted: Estonia, Latvia,
Lithuania, Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Bermuda, Georgia,
Guernsey, Jersey, Isle of Man, Moldova, Belarus, Poland, Kazakhstan,
Cayman Islands and Turkey. And always submit the form if the
employee comes from a non-tax-treaty state.
No form is to be submitted for leased employees arriving from
countries shown below (see list at bottom of page).
INFORMATION-REPORTING REQUIREMENT
The leased employee's foreign employer is required to submit this
form, if no permanent establishment is in existence in Finland, and if
the employer is prepayment registered in Finland. If the employer is
not prepayment registered, this form should be submitted by the
representative appointed according to § 4a, Posted Workers Act. If the
employer has not appointed a representative, the employer will be
required to submit this form in all cases. Fill out the employer's and
the representative's complete names, addresses, and all relevant ID
codes issued both in Finland and in home country. In addition, give the
name and telephone of a person to contact.
Nonresident employers with permanent establishments in Finland are
not expected to submit this form. They have the obligation to withhold
tax on all the wages that are paid out.
DEADLINE
This form is to be submitted before the end of the month following the
calendar month when the first leased employee started working for the
service recipient in Finland.

ITEMIZATION OF LEASED EMPLOYEES
Personal data
Please fill out the leased employees' complete names and addresses
both in Finland and in their home country or countries. Also write their
Finnish personal identity numbers in the format ddmmyyy-nnnt, or
alternatively their dates of birth as in ddmmyyyy, and their taxpayer
identification numbers in their home country or countries.
Work location
Give the name of the town, city or rural area in Finland where the
leased employees work.
Work period in Finland
Write the beginning and end dates of the leased employee's work in
Finland. If the exact end date is not yet known, write an estimated end
date. Fill in the end date even if it falls in the next calendar year instead
of the current calendar year.
Estimated gross wages
Write an estimate of the annual gross wages to be earned in Finland
during the current calendar year. Give a gross amount in euro that
includes any taxable reimbursements for costs, and the tax values of any
fringe benefits.
Name of service recipient in Finland
Write the name and address of the organisation in Finland (the service
recipient, i.e. the user of foreign manpower).
More information www.tax.fi / Precise information > International tax
situations.
Send forms to: Helsinki Area Tax Office
International taxation
PO Box 400
FI-00052 VERO
Street address: Rajatorpantie 8 A, Vantaa, Finland

TÄITMISE JUHENDID
Teadaanne vormistakse töötaja kohta, kelle välismaa ettevõttest
rendile andja on rentinud Soomes olevale töö tellijale. Teadaanne
vormistakse siis kui rahvusvaheline rendileping ei keela Soomet
võtmast riigilõivu töötaja palgast. Sellest tulenevalt vormistatakse
teadaanne järgnevatest maadest tulevate renditud töötajate kohta:
Eesti, Leedu, Läti, Rootsi, Norra, Taani, Island, Bermuda, Georgia,
Guernsey, Jersey, Mani saared, Moldova, Valgevene, Polska,
Kazakstan, Caymansullot ja Türgi. Sellele lisaks vormistatakse
teadaanne sellisest riigist tuleva renditud töötaja kohta, millega
Soomel ei ole maksulepingut sõlmitud.
TEADAANDE VORMISTAJA
Teadaande on kohtustatud vormistama töötaja välismaine tööandja,
kellel ei ole alalist tegevuskohta Soomes ja kes on registreeritud
maksete sissenõudmise registrisse (ennakkoperitärekisteriin). Teistel
juhtudel vormistab teadaande tööandja poolt saadetud töötajate kohta
vastavavuses seaduses § 4 a:s sätestatud korrale määratletud esindaja. Juhul kui esindajat ei ole määratud vormistab teadaande siiski
alati välismaine tööandja. Nii tööandja kui tema esindaja kohta tuleb
teatada blanketil nende täielik nimi, aadress, Soome isiku- või äriregistrikood ning alalises elukohajärgses riigis antud isiku- või maksustamise kood. Lisaks sellele tuleb teatada tööandja kontaktisik ja tema
telefoninumber.
Maksumenetlusespiiratud maksukohustust omav palgamaksja, kellel
mentluse alla kuuluvate kulude kompensatsioonid, on Soomes alaline
pusiv tegevuskoht, on kohustatud kinni pidama riigilõivumaksed enda
poolt väljamakstud palkadest. Sellisel juhul teatist töötaja töötamise
kohta Soomes ei anta.
TEADAANDE VORMISTAMISE AEG
Teadaanne tuleb vormistada töö tegija kohta Soomes hiljemalt töö
algamisele järgneva kalendrikuu jooksul.

ANDMED TÖÖTAJA KOHTA
Töötaja isikuandmed
Töötaja nimi ja aadress Soomes ja samuti välismaal alalises elukohajärgses riigis tuleb teatada blanketil täielikena. Sellele lisaks tuleb
teatada töötaja soome isikukood, või sellise puudumise korral sunniaeg
ning töötaja alalises elukohajärgses riigis välja antud isiku- või
maksustamise koo. Soome isikukood tuled teatada vormis
ppkkaaaa-nnnm ja sunniaeg teatatakse vormis ppkkaaaa.
Töötamise asukoht
Teatatakse piirkond, kus töötaja Soomes viibimise ajal põhiliselt töötab.
Töötamise aeg Soomes
Teatatakse töötamise alustamise- ja lõpetamise päevad. Juhul kui täpset
töö lõppemise aega ei teata, teatatakse ligikaudselt töö lõppemise päev.
Töö lõppemise päev teatatakse ka siis kui se ajastub järgmisesse
kalendriaastasse.
Ligikaudne hinnang palga suurusest
Töötaja palga suuruse kohta Soomes töötamise ajal teatatakse
ligikaudne hinnang vastavat kalndriaastat silmas pidades. Palk teatatakse eurodes ja sinna on kaasa arvatud huvitised natuuras ja maksumentluse alla kuuluvate kulude kompensatsioonid.
Töö tellija nimi
Soomes oleva töö tellija (renditud tööjõu kasutaja) nimi ja aadress tuleb
teatada täielikena.
Teatise vorme ja täpsemaid juhiseid saab Soome maksuameti Internetiteeindusest aadressil www. tax.fi / Tax Administration > Eesti keel >
Välisriigi renditöötajad ja nende maksustamine Soomes (Ulkomaiset
vuokratyöntekijät ja Suomen verotus).
Blanketid saadetakse aadressile:
Pääkaupunkiseudun verotoimisto
Kansainväliset asiat
Rajatorpantie 8 A
PL 400, 00052 VERO

No form is to be submitted for leased employees arriving from:
Juhul kui renditud töötaja tuleb mingist teisest riigist kui allpool loetletud riigid, tuleb teadaanne vormistada:
Argentina / Argentiina
Australia / Austraalia
Austria
Azerbaizhan
Barbados
Belgium / Belgia
Bosnia-Herzegovina
och Herzegovina
Brazil / Brasiilia
Bulgaria / Bulgaaria
Canada / Kanada
China / Hiina
Croatia / Kroaatia
Czech Republic / Tsehhi

Egypt / Egiptus
France / Prantsusmaa
Germany / Saksamaa
Greece / Kreeka
Hungary / Ungari
India
Indonesia / Indoneesia
Ireland / Iirimaa
Israel / Iisrael
Italy / Itaalia
Japan / Jaapan
Korean Republic /
Korea Vabrariik
Kyrgyzstan / Kõrgõzstan

Luxembourg / Luksemburg
Macedonia / Makedoonia
Malaysia / Malaisia
Malta
Mexiko / Mehhiko
Morocco / Marokko
Netherlands / Holland
Uus-Meremaa
Pakistan
Philippines / Filipiinid
Portugal
Romania / Rumeenia
Russia / Venemaa

Serbia and Montenegro /
Serbia ja Montenegro
Singapore / Singapor
Slovakia / Slovakkia
Slovenia / Sloveenia
South Africa /
Lõuna-Aafrika
Spain / Hispania
Sri Lanka
Switzerland / Sveits
Tanzania / Tansaania
Thailand / Taimaa
Ukraine / Ukraina

United Arab Emirates /
Araabia Ühendemiraadid
United Kingdom /
Suurbritannia
USA /
Ameerika Ühendriigid
Uzbekistan / Usbeki
Vietnam
Zambia / Sambia
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