16A UTREDNING AV UTLANDS-

DEKLARERA PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

INKOMSTER (förvärvsinkomster)
Med denna blankett deklarerar du personliga
förvärvsinkomster från utlandet.

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Töm blanketten

1 Personuppgifter och skatteår
Namn

Personbeteckning

Skatteår

2 Pensionsinkomster från utlandet
2.1 Pension som baserar sig på tjänstgöring inom privatsektorn (obligatorisk försäkring)
Betalarens namn

Land från vilket pensionen har fåtts

Pensionsbelopp

30631

euro

Kostnader för valutaväxling1)

Skatt som betalats till utlandet
cent

euro

cent

euro

cent

2.2 Pension som baserar sig på tjänstgöring inom den offentliga sektorn
Land från vilket pensionen har fåtts

Betalarens namn

Pensionsbelopp
euro

Skatt som betalats till utlandet
cent

euro

Kostnader för valutaväxling1)
cent

euro

cent

2.3 Pension som baserar sig på tjänstgöring inom den offentliga sektorns rörelseverksamhet
Land från vilket pensionen har fåtts

Betalarens namn

Pensionsbelopp
euro

Skatt som betalats till utlandet
cent

euro

Kostnader för valutaväxling1)
cent

euro

cent

2.4 Pension som baserar sig på någon annan socialförsäkring
Land från vilket pensionen har fåtts

Betalarens namn

Pensionsbelopp
euro

Skatt som betalats till utlandet
cent

euro

Kostnader för valutaväxling1)
cent

euro

cent

2.5 Pension som baserar sig på en själv tecknad frivillig försäkring
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Land från vilket pensionen har fåtts

Betalarens namn

Pensionsbelopp
euro

1)

Skatt som betalats till utlandet
cent

euro

Ange kostnaderna endast om det sammanlagda beloppet överskrider 60 euro/år.

Kostnader för valutaväxling1)
cent

euro

cent

16A UTREDNING AV UTLANDSINKOMSTER (förvärvsinkomster)
Personbeteckning

Skatteår

2.6 Pension som baserar sig på tjänstgöring inom privatsektorn (frivillig försäkring)
Land från vilket pensionen har fåtts

Betalarens namn

Pensionsbelopp

Skatt som betalats till utlandet

euro

euro

cent

Kostnader för valutaväxling1)
cent

euro

cent

2.7 Annan pension, vad?

30632

Land från vilket pensionen har fåtts

Betalarens namn

Pensionsbelopp

Skatt som betalats till utlandet

euro

euro

cent

Kostnader för valutaväxling1)
cent

euro

cent

2.8 Periodisering av pensionsinkomst och inkomstutjämning
Jag yrkar på periodisering av pensionsinkomst och inkomstutjämning.
1)

Ange kostnaderna endast om det sammanlagda beloppet överskrider 60 euro/år.

3 Utlandsarbete på vilket du yrkar att sexmånadersregeln ska tillämpas
Ange uppgifterna om utlandsarbete om du yrkar på att sexmånadersregeln, d.v.s. bestämmelsen om skattefrihet i 77 § i inkomstskattelagen, ska tillämpas på lönen. Om lönen omfattas av sexmånadersregeln behöver du inte betala inkomstskatt på den i Finland. Du ska
dock betala den försäkrades sjukförsäkringsavgift på lönen i Finland om du enligt sjukförsäkringslagen är försäkrad i Finland. Läs mer
på webbplatsen skatt.fi.
3.1 Utlandsarbete under skatteåret
Tjänstgöringsland

Tjänstgöringsperiod (ddmmåååå–ddmmåååå)

Lönen är
en försäkringslön

en lön som omfattas av förskottsinnehållning

Arbetsgivare

anställningsoption
Lönebelopp

Arbetsgivarens hemviststat

euro

cent

Arbetsgivaren har ett fast driftställe i tjänstgöringslandet (Fyll i endast om du arbetar någon annanstans än i arbetsgivarens hemviststat.)
Ja

Jag har ett A1/E101-intyg från Finland eller ett beslut från FPA om att jag omfattas av den sociala tryggheten i Finland.
Jag ansöker om överföring av skatten från Finland till ett annat nordiskt land.
Det sammanlagda antalet
dagar för vistelse i Finland
under skatteåret

Fyll i endast om arbetet fortsätter oavbrutet till nästa år:
Arbetet upphör (ddmmåååå)

Tjänstgöringsland
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3.2 Vistelse i Finland under skatteåret (ankomst- och utresedag)
ankomstdag (ddmmåååå) – utresedag (ddmmåååå) ankomstdag (ddmmåååå) – utresedag (ddmmåååå)

ankomstdag (ddmmåååå) – utresedag (ddmmåååå)

ankomstdag (ddmmåååå) – utresedag (ddmmåååå) ankomstdag (ddmmåååå) – utresedag (ddmmåååå)

ankomstdag (ddmmåååå) – utresedag (ddmmåååå)

3.3 Utlandsarbete under året före skatteåret
Tjänstgöringsland

Tjänstgöringsperiod (ddmmåååå–ddmmåååå) Arbetsgivare

16A UTREDNING AV UTLANDSINKOMSTER (förvärvsinkomster)
Personbeteckning

Skatteår

4 Utlandsarbete som inte omfattas av sexmånadersregeln
Tjänstgöringsland

Arbetsgivare

Arbetsgivarens hemviststat

Arbetsgivaren har ett fast driftställe i tjänstgöringslandet (Fyll i endast
om du arbetar någon annanstans än i arbetsgivarens hemviststat.)

30633

Inkomsten är sjöarbetsinkomst som tjänats ombord på
ett utländskt fartyg.

Arbetsgivare inom
den offentliga sektorn

Ja

Inkomsten har tjänats ombord på ett utländskt luftfartyg.

Inkomsten har tjänats som gränsgångare i Sverige eller Norge.

Jag yrkar på inkomstutjämning.

euro

cent

Jag ansöker om överföring av skatten från Finland till ett
annat nordiskt land eller från ett annat nordiskt land till
Finland.
Skatt som betalats till utlandet
euro cent

Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen euro

cent

Utgifter för förvärvande av inkomst

Jag har ett A1/E101-intyg från Finland eller ett beslut från
FPA om att jag omfattas av den sociala tryggheten i Finland.
Lönebelopp

euro

cent

5 Övriga utländska förvärvsinkomster
5.1 Ersättning för arbete
Land från vilket inkomsten har fåtts

Betalarens namn

Inkomstbelopp
euro

Skatt som betalats till utlandet
cent

euro

Utgifter för förvärvande av inkomst
cent

euro

cent

Betalare inom den offentliga sektorn
5.2 Lön eller arvode som betalats till idrottare eller konstnär
Land från vilket inkomsten har fåtts

Betalarens namn

Inkomstbelopp
euro

Skatt som betalats till utlandet
cent

euro

Utgifter för förvärvande av inkomst
cent

euro

cent

Betalare inom den offentliga sektorn
5.3 Understöd eller stipendium
Land från vilket inkomsten har fåtts

Betalarens namn

Inkomstbelopp
euro

Skatt som betalats till utlandet
cent

Betalare inom den offentliga sektorn
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euro

Utgifter för förvärvande av inkomst
cent

euro

cent

16A UTREDNING AV UTLANDSINKOMSTER (förvärvsinkomster)
Personbeteckning

Skatteår

5.4 Arvode för medlemskap i ett förvaltningsorgan
Land från vilket inkomsten har fåtts

Betalarens namn

Inkomstbelopp
euro

Skatt som betalats till utlandet
cent

euro

Utgifter för förvärvande av inkomst
cent

euro

cent

Betalare inom den offentliga sektorn
5.5 Royalty
Land från vilket inkomsten har fåtts

Betalarens namn

Inkomstbelopp
euro

Skatt som betalats till utlandet
cent

euro

Utgifter för förvärvande av inkomst
cent

euro

cent

Betalare inom den offentliga sektorn

30634

5.6 Annan inkomst

Land från vilket inkomsten har fåtts

Betalarens namn

Inkomstbelopp
euro

Skatt som betalats till utlandet
cent

euro

Utgifter för förvärvande av inkomst
cent

euro

cent

Betalare inom den offentliga sektorn

5.7 Inkomstutjämning
Jag yrkar på inkomstutjämning

Datum

Underskrift

Telefonnummer

Uppgifterna i datafälten läses optiskt. Information som har skrivits någon annanstans på blanketten behandlas inte. Använd
endast sådana blanketter som du skrivit ut på skatt.fi, inte kopior av dem. Kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att
den inte går att läsas optiskt.

VEROH 3063r 4/4 1.2018

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

