50A ANSIOTULOT JA NIISTÄ

ILMOITA VERKOSSA
vero.fi/omavero

TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET

Verohallinto
PL 700
00052 VERO
Ilmoita tällä lomakkeella esitäytetystä veroilmoituksesta puuttuvat ansiotulot (palkat, eläkkeet ja etuudet) tai korjaa
ilmoituksessa olevia tietoja. Ilmoita tässä myös ansiotuloista tehtävät vähennykset ja elatusmaksut sekä parisuhteen muutos.
Älä liitä mukaan tositteita tai vapaamuotoisia selvityksiä, vaan säilytä ne itselläsi. Verohallinto pyytää tositteet tarvittaessa.
1 Henkilötiedot ja verovuosi
Nimi

Henkilötunnus

Verovuosi

2 Palkat, palkkiot ja korvaukset
Ilmoita veroilmoituksestasi puuttuvat palkat, palkkiot ja korvaukset ja niiden ennakonpidätykset tai korjaa ilmoituksesi tietoja.
Maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus

Maksajan nimi

Mikä tulo? (esim. rahapalkka ja luontoisedut)

euroa

snt

Bruttotulon määrä ....................................................................................................................
Ennakonpidätys .......................................................................................................................
Pakolliset eläkevakuutusmaksut (työnantajan perimät) ...........................................................
Pakolliset työttömyysvakuutusmaksut
Maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus

Maksajan nimi

Mikä tulo? (esim. rahapalkka ja luontoisedut)

euroa

snt

Bruttotulon määrä ....................................................................................................................
Ennakonpidätys .......................................................................................................................

30231

Pakolliset eläkevakuutusmaksut (työnantajan perimät) ...........................................................
Pakolliset työttömyysvakuutusmaksut
3 Autoedun arvonalennus
Vaadin autoedun arvon alentamista
yksityisajojen perusteella.

Muu syy autoedun arvon alentumiselle.
Työajojen määrä (km)

Ajettujen yksityisajojen määrä (km)
km

km
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4 Eläkkeet
Ilmoita veroilmoituksestasi puuttuvat eläkkeet ja niiden ennakonpidätykset tai korjaa ilmoituksesi tietoja.
Maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus

Maksajan nimi

Mikä eläke? (esim. työeläke)

Bruttotulon määrä

euroa

snt

Ennakonpidätys

euroa

snt

5 Etuudet
Ilmoita veroilmoituksestasi puuttuvat etuudet (esim. työttömyyspäivärahat, opintorahat) ja niiden ennakonpidätykset tai korjaa
ilmoituksesi tietoja.
Maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus

Maksajan nimi

Mikä etuus? (esim. opintoraha)

Bruttotulon määrä

euroa

snt

Ennakonpidätys

euroa

snt
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Henkilötunnus

Verovuosi

6 Muut ansiotulot
Ilmoita veroilmoituksestasi puuttuvat muut ansiotulot.
Mikä tulo?

Bruttotulon määrä

euroa

snt

euroa

snt

7 Vaatimus tulontasauksesta tai eläketulon jaksotuksesta
Vaadin tulontasausta.

Vaadin eläketulon jaksotusta ja tulontasausta.

8 Ansiotuloista tehtäviä vähennyksiä
8.1 Veronmaksukyvyn alentumisvähennys
Peruste veronmaksukyvyn alentumisvähennykselle

Kustannus

Sairaus ........................................................................................................................
Perheessä kehitysvammainen lapsi ............................................................................
Muu syy (esim. työttömyys, elatusvelvollisuus) ...........................................................

30232

Yhteensä
8.2 Pakolliset eläkevakuutusmaksut muista kuin palkoista

euroa

snt

YEL- tai MYEL-vakuutusmaksut (kun niitä ei vähennetä yritystoiminnan menoina)
8.3 Työmarkkinajärjestöjen jäsen- ja työttömyyskassamaksut
Ilmoita veroilmoituksestasi puuttuva jäsenmaksu tai korjaa ilmoituksesi tietoja.
Merkitse lomakkeelle kaikkien jäsenmaksujen määrä yhteensä/vuosi mutta vain sen työmarkkinajärjestön tai työttömyyskassan nimi
sekä Y-tunnus, jonka jäsenmaksuja korjaat.
euroa
snt
Työmarkkinajärjestön tai työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä / vuosi
Työmarkkinajärjestön tai työttömyyskassan nimi

8.4 Palkkatulojen tulonhankkimismenot

Y-tunnus

euroa

snt

euroa

snt

Koulutusmenot ....................................................................................................................
Työhuonevähennys ............................................................................................................
Työvälineet (materiaalikustannukset ja menot omien työvälineiden käytöstä) ..................
Lisääntyneet elantokustannukset, jotka ovat aiheutuneet työmatkoista ..............................
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Muut menot .........................................................................................................................
Palkkatulojen tulonhankkimismenot yhteensä
8.5 Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot
Muiden työtulojen tulonhankkimismenot
Etuuksiin ja muihin ansiotuloihin kohdistuvat menot
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Henkilötunnus

Verovuosi

8.6 Muut vähennykset
Lahjoitusvähennys
Lahjoituksen saajan nimi

Lahjoituksen määrä euroina

snt

Takaisinperintävähennys
euroina

30233

9 Maksetut elatusmaksut

euroa

snt

snt

Verovuonna maksetut elatusmaksut yhteensä
Lapsen henkilötunnus

Lapsen henkilötunnus

Lapsen henkilötunnus

Lapsen henkilötunnus

10 Kansainväliset tilanteet
Vaadin, että minua pidetään verosopimuksen
mukaan ulkomailla asuvana.

Vaadin verotuksessani vapautusta tai huojennusta verosopimuksen opiskelija-, opettaja- tai tutkija-artiklan perusteella.

Vaadin rajoitettua verovelvollisuutta.

Minulla on asuinvaltion A1-todistus tai vastaava todistus.

Lähdeverovähennys (Täytä vain, jos olet rajoitetusti verovelvollinen ja teet vuokratyötä)
Työskentelyajanjakso (ppkkvvvv–ppkkvvvv)
Työskentelyajanjakso (ppkkvvvv–ppkkvvvv)

Työskentelyajanjakso (ppkkvvvv–ppkkvvvv)

Työskentelyajanjakso (ppkkvvvv–ppkkvvvv)

Työskentelypäivien lukumäärä yhteensä

päivää

Ulkomaille maksetun veron hyvittäminen (käänteinen hyvitys)

euroa

snt

Olen maksanut Suomesta saamastani eläkkeestä ulkomaille veroa
(katso tarkemmin täyttöohje).

11 Parisuhteen muutos

ppkkvvvv

Olen verovuoden aikana muuttanut puolisostani pysyvästi erilleen.
12 Invaliditeettiprosentti
Ilmoitan uuden tai muuttuneen invaliditeettiprosentin liitteenä olevan lääkärintodistuksen mukaisesti.
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Päiväys

Allekirjoitus

Tulosta

Puhelinnumero

Sivulle 1

Tyhjennä

Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä. Muualle lomakkeeseen kirjoittamaasi tietoa ei käsitellä. Käytä vain vero.fi:stä
tulostettuja lomakkeita, älä niiden kopioita. Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei lomakkeen optinen luku onnistu.

