TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN
MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS

Tyhjennä lomake
Korvaa aikaisemmin annetut tiedot
MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT
Maksajan nimi ja osoite

Maksuvuosi

Maksajan Y- tai
henkilötunnus
Yhteyshenkilön nimi

631 Maksajakohtaisesti sairausvakuutusmaksun määrästä
tehdyt vähennykset yhteensä
(kalenterivuoden aikana)

euro

snt

Puhelin

euro

650 Työnantaja ilmoittaa sijaismaksajan (esim.
Kela) maksamat palkat yhteensä, joista työnantaja maksaa sairausvakuutusmaksun

PALKAN- / SUORITUKSENSAAJAKOHTAISET TIEDOT
5 Maatunnus
12 Korvauksen maksukuukausi/
suorituslajien
10 Suorituslaji
Cross-trade-aika
5 / 5Y / 7Q osalta

snt

613 Kalenterivuoden aikana ei
ole maksettu palkkoja

14 Rahapalkan/Suorituksen määrä ilman
luontoisetuja

euro

snt

16 Työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut yhteensä

euro

snt

euro

snt

15 Ennakonpidätys
euro

snt

euro

snt

11 Saajan henkilö- tai Y-tunnus
13 Saajan nimi

17 Vähennys ennen ennakonpidätystä

Saajan osoite

78011

35 Työsuhdeoptio ja osakepalkkio

Autoetu

Muut luontoisedut

20 Verotettavan autoedun määrä

euro

snt

40 Muut verotettavat luontoisedut yhteensä

21 Työnantajan perimä korvaus

euro

snt

41 Työnantajan perimä korvaus

22 Kilometrimäärä ajopäiväkirjan mukaan

km

44 Ravinto

43 Puhelin

45 Muu etu

48 Työsuhdematkalippu, palkaksi katsottu,

23 Ikäryhmä

tai työntekijältä peritty määrä

24 Vapaa autoetu
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42 Asunto

50 - 56 Verovapaat kustannusten korvaukset
euro

euro

snt

snt

46
Ravintoedusta
peritty korvaus
vastaa verotusarvoa
euro

snt

euro

snt

50 Päivärahat ja ateriakorvaukset tms. yhteensä

euro

53 Ulkomaan päiväraha

52 Osapäiväraha

54 Ateriakorvaus

euro

snt

6.5.2004 tai sen jälkeen otetun kollektiivisen
lisäeläketurvan maksut
80 Työnantajan maksamat vakuutusmaksut
euro

55 Kilometrikorvauksen perusteena olevat kilometrit
yhteensä

km
euro

60 Luottamushenkilömaksu

snt

51 Kokopäiväraha

56 Verovapaa kilometrikorvaus yhteensä

36 Palkkaerät, jotka eivät kuulu sairausvakuutuksen
päivärahamaksun perusteeseen
euro
snt

snt

81 Palkansaajan suorittamat vakuutusmaksut

snt

euro

snt

snt

82 Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut
euro

snt

25 Auton käyttöetu

30 Asuntolainan korkoetu

57 Veronalaiset kustannusten korvaukset

49 Työsuhdematkalippu, verovapaa edun määrä
euro

snt

Käytä vain alkuperäistä lomaketta (ei lomakkeesta otettua kopiota), muutoin lomakkeen lukeminen optisesti ei onnistu.
Maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus sekä maksuvuosi on ilmoitettava jokaisella sivulla, jotta lomakkeen optinen luku onnistuu.
Täyttöohjeita: vero.fi/lomakkeet > Vuosi-ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet

euro

Lomakkeet lähetetään osoitteeseen:
Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu
PL 300
00052 VERO
Tulosta

