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80 SELVITYS TOIMINNASTA  
ULKOMAINEN YHTEISÖ 2021 

Liite on täytettävä jos yhtiö katsoo, ettei 
yhtiölle muodostu tuloverotuksessa 
kiinteää toimipaikkaa Suomessa. 
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Verovelvollisen nimi Y-tunnus 

Tilikausi (ppkkvvvv‒ppkkvvvv) 

Suomessa harjoitettu toiminta 
Mitä tavaroita tai palveluita yhtiö myy? 

Kenelle tavaroita tai palveluja myydään? 

Kuinka monta prosenttia yhtiön liikevaihdosta muodostuu Suomessa harjoitetusta toiminnasta? % 

Täytä tämä kohta, jos yhtiö harjoittaa Suomessa rakennus- ja asennustoimintaa 
Toimeksiantaja Y-tunnus Kohde Kesto (pp.kk.vvvv‒pp.kk.vvvv) 

Yhtiön työntekijät 
Kuinka monta työntekijää yhtiöllä on Suomessa? 

Millaista työtä Suomessa työskentelevät työntekijät tekevät? 

Miten Suomessa työskentelevien työntekijöiden palkka ja tavoitteet on määritelty? 

Mitkä ovat Suomessa työskentelevien työntekijöiden vastuut ja valtuudet? 

Kuka vastaa tai ketkä vastaavat yhteydenpidosta suomalaisiin asiakkaisiin? 
Työntekijän nimi Tehtävä Palkkauksen peruste Työskenteleekö henkilö  Suomessa? 

Kyllä

Kyllä 

Kyllä

Kyllä 
Voivatko asiakasyhteydenpidosta vastaavat henkilöt 
ottaa vastaan tilauksia tai solmia yhtiötä sitovia sopimuksia? Työskentelevätkö nämä henkilöt Suomessa? 

Kyllä Kyllä 



  
VE

R
O

H
 3

09
9 

1.
20

21
  s

iv
u 

2/
2 

30
99

2 
 80 SELVITYS TOIMINNASTA 

ULKOMAINEN YHTEISÖ 2021 

Liite on täytettävä jos yhtiö katsoo, ettei 
yhtiölle muodostu tuloverotuksessa 
kiinteää toimipaikkaa Suomessa. 

Y-tunnus 

Yhtiön toimitilat 
Suomessa 
Toimitilojen osoite 

Tilojen käyttötarkoitus 

Toimitiloissa työskentelevien työntekijöiden lukumäärä ja työtehtävät

Jos yhtiöllä ei ole toimitiloja Suomessa, mistä käsin yhtiön työntekijät harjoittavat toimintaa? 

Kotivaltiossa 
Toimitilojen osoite 

Tilojen käyttötarkoitus 

Yhtiön johtohenkilöt 
Missä yhtiön johtohenkilöt asuvat (henkilön nimi, tehtävä ja osoite)? 

Kuka tekee yhtiötä koskevat keskeiset päätökset (esim. rekrytointi, osto- ja myyntisopimukset)? 

Kuka vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta? 

Missä yhtiötä koskevat päätökset tehdään (osoite)? 

Liitteet 

Kopio urakkasopimuksesta Kopio työsopimuksesta 
Kopio työvoiman 
vuokraussopimuksesta Kopio toimeksiantosopimuksesta 

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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