
 

 

 

ULKOMAISEN YHTEISÖN 
LÄHDEVEROKORTTIHAKEMUS 
TYÖKORVAUKSELLE 

Verohallinto 
PL 560 
FI-00052 VERO 
SUOMI 

Yrityksen tiedot 

Yrityksen nimi 

Osoite kotivaltiossa Postinumero 

Postitoimipaikka Asuinvaltio Maakoodi 

Suomalainen Y-tunnus Verotunnus kotivaltiossa / VAT Verotunnus kotivaltiossa / TIN Verotunnus kotivaltiossa / Muu 

Kuvaus yrityksen toiminnasta kotivaltiossa 

Onko yritys hakenut lähdeverokorttia aiemmin 

Ei Kyllä 

Milloin (ppkkvvvv) Nyt haettavan lähdeverokortin voimassaoloaika (ppkkvvvv‒ppkkvvvv) 

Suorituksen maksajan/toimeksiantajan nimi  Y-tunnus

Kuvaus Suomessa harjoitetusta toiminnasta 

Harjoittaako yritys Suomessa rakennus- tai asennustoimintaa 

Kyllä Tiedot rakennus- ja asennusurakoista Suomessa 
Kohde Projektinumero Kesto (ppkkvvvv‒ppkkvvvv) 

Ei Kuvaus yrityksen harjoittamasta toiminnasta Suomessa 

Onko yrityksellä Suomessa 
Toimisto tai työpaja 

Kyllä Ei 
Myyntipaikka

Kyllä Ei 
Ostopaikka

Kyllä Ei 
Varasto  

Kyllä Ei 
Muu toimipiste 

Kyllä, mikä? Ei 

Asuvatko yrityksen johtohenkilöt Suomessa 

Kyllä Ei 
Missä yritystä koskevat merkittävät päätökset tehdään 

Yrityksen kotivaltiossa Suomessa Muualla, missä 
Onko Suomessa joku luonnollinen tai juridinen henkilö, jolla on valtuus tehdä yritystä sitovia sopimuksia tai vastaanottaa tilauksia 

Kyllä 

Ei 

Nimi ja tehtävät yrityksessä 
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Myykö yritys Suomessa tuotteita tai palveluita 

Yksityishenkilöille Suomessa alv-rekisteröidyille yrityksille Muille

Suomessa työskentelevien henkilöiden lukumäärä 

0 1 2‒5  yli 5

Hakeeko yritys lähdeverokorttia esiintyvän taiteilijan tai urheilijan tuloa varten? 

Kyllä 

Artistin/urheilijan nimi Asuinvaltio 

Lähdeverokortin liitteet 

Ulkomainen kaupparekisteriote tai vastaava 

Kopio sopimuksesta suorituksen maksajan kanssa 

Muita liitteitä 

Lähdeverokortti toimitetaan hakijan osoitteeseen 

Lähdeverokortti toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: 

Maksajan osoitteeseen 

Nimi 

Postiosoite (katu tai tie) Talon nro Porras Huoneiston nro 

PL Postinumero Postitoimipaikka 

Valtio 

Lisätietoja antavan henkilön nimi Puhelinnumero 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimen selvennys  
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