ANSÖKAN OM SKATTEKORT FÖR
BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIG
PENSIONSTAGARE

ANSÖK PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Denna blankett fylls i av pensionsanstalten.

Töm blanketten
1 Uppgifter om pensionstagaren
Efternamn

Skatteår

Samtliga förnamn

Födelsedatum (ddmmåååå)

Finsk personbeteckning

Hemviststat

Medborgarskap

Annat medborgarskap

Skatteregistreringsnummer som hemviststaten tilldelat (= Tax Identification Number, TIN)

Hemviststatens landskod

Adress i hemviststaten
Gatuadress

Postnummer

50581

Postkontor

Stat

2 Endast FPA fyller i
ddmmåååå

ddmmåååå

Ja.
Från och med när?

Är personen försäkrad i Finland?

Nej.
Från och med när?
ddmmåååå

Ansvarar Finland för personens
sjukvårdskostnader i EES-området
eller i Schweiz?

ddmmåååå
Nej.
Från och med när?

Ja.
Från och med när?

3 Uppgifter om pensionsutbetalaren
Pensionsutbetalarens FO-nummer

Pensionsutbetalarens namn

4 Uppgifter om pensionerna
Pensionsslag Börjat, dag (ddmmåååå)

Pensionsbeloppet per månad

Följande utbetalningsdag (ddmmåååå)

Upphört, dag, under innevarande år (ddmmåååå)

euro

cent

Pensionsbelopp i året

euro

cent

Pensionen betalas
retroaktivt.
Pension som utbetalats under början av året euro cent

Verkställd förskottsinnehållning

euro

cent

Vilma-beslut
Ja
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Pensionsslag Börjat, dag (ddmmåååå)

Pensionsbeloppet per månad

Upphört, dag, under innevarande år (ddmmåååå)

euro

cent

Pensionsbelopp i året

euro

Följande utbetalningsdag (ddmmåååå)

cent

Pensionen betalas
retroaktivt.
Pension som utbetalats under början av året euro cent

Verkställd förskottsinnehållning

euro

cent

Vilma-beslut
Ja
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Denna blankett fylls i av pensionsanstalten.
Finsk personbeteckning

Skatteår

Pensionsslag Börjat, dag (ddmmåååå)

Pensionsbeloppet per månad

Upphört, dag, under innevarande år (ddmmåååå)

euro

cent

Pensionsbelopp i året

euro

Följande utbetalningsdag (ddmmåååå)

cent

Pensionen betalas
retroaktivt.
Pension som utbetalats under början av året euro cent

Verkställd förskottsinnehållning

euro

cent

Vilma-beslut
Ja

Pensionsslag Börjat, dag (ddmmåååå)

Pensionsbeloppet per månad

Upphört, dag, under innevarande år (ddmmåååå)

euro

cent

Pensionsbelopp i året

euro

Följande utbetalningsdag (ddmmåååå)

cent

Pensionen betalas
retroaktivt.
Pension som utbetalats under början av året euro cent

Verkställd förskottsinnehållning

euro

cent

Vilma-beslut

50582

Ja

Kontaktperson i pensionsärenden

Telefonnummer

Pensionsslagen:
B1 = Arbetspension som betalats ut av offentligt samfund (ej intjänats i rörelseverksamhet)
B2 = Annan prestation som baserar sig på socialskyddslagstiftningen (bl.a. arbetspension, avträdelsepension eller
olycksfallspension)
B3 = Av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret betald annan pension än arbetspension
B4 = Köpt pension som utgör förvärvsinkomst (bl.a. själv eller av arbetsgivaren tecknad pension som grundar sig på
en frivillig pensionsförsäkring)
B5 = Pension som intjänats i ett offentligt samfunds rörelseverksamhet
B7 = Annan pension än sådan som avses i punkterna B1–B5 eller B8 (t.ex. pension som baserar sig på trafikförsäkring
och annan riskförsäkring)
B8 = Köpt pension som utgör kapitalinkomst (t.ex. pension som baserar sig på en individuell, själv tecknad pensionsförsäkring)
B9 = Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad
med 20 procent (prestationens eurobelopp anges utan förhöjning)
B0 = Pension eller annan prestation som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som
kapitalinkomst ökad med 50 procent (prestationens eurobelopp anges utan förhöjning)
P4 = Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som utgör förvärvsinkomst
P5 = Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och beskattas som kapitalinkomst
P6 = Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst ökad med
20 procent (prestationens eurobelopp anges utan förhöjning)
P7 = Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst ökad med
50 procent (prestationens eurobelopp anges utan förhöjning)
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Ytterligare information om ifyllning av blanketten, tfn 029 497 003 (Internationell beskattning)

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

