UTREDNING AV UTLÄNDSK RÖRELSEIDKARES ELLER YRKESUTÖVARES
VERKSAMHET I FINLAND
Bilaga till ansökan om källskattekort eller
skattekort

Töm blanketten
Namn

Firmanamn

Adress i hemstaten

Postnummer

Adress i Finland

Husnr

Postkontor

TrappLägenuppgång hetsnr

Utländskt registernummer / organisationsnummer och utländskt momsnummer

PB

Stat

Postnummer

Postkontor

Finskt personbeteckning eller finskt FO-nummer

Beskrivning av företagets verksamheten
I henstaten

62051

I Finland

Tillhandahåller företaget tjänster offentligt?
(t.ex. genom tidningsannonser eller annan reklam)
Ja

Antalet uppdragsgivare i Finland
(Bifoga kopior av entreprenad- och uppdragsavtal)

Nej

Vem leder och övervakar arbetet?

Vem svarar för arbetets resultat?

Vems redskap och tillbehör används i arbetet?

Har företaget arbetstagare i Finland
Ja

Nej

Arbetsperioderna i Finland hittills
ddmmåååå–ddmmåååå

Uppskattning om arbetsperioderna under resten av året i Finland
ddmmåååå–ddmmåååå
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Antalet arbetstagare i Finland
0

1

2‒5

Arbetsperioderna i Finland i fjol
ddmmåååå–ddmmåååå

ddmmåååå–ddmmåååå

över 5

UTREDNING AV UTLÄNDSK RÖRELSEIDKARES ELLER YRKESUTÖVARES
VERKSAMHET I FINLAND
Bilaga till ansökan om källskattekort eller
skattekort

Förfogar företagaren i Finland över
ägarbostad

hyresbostad

hotellinkvartering

gemensam inkvartering

annan inkvartering,
vilken

Förfogar företagaren över en stadigvarande bostad utomlands? Var?
Ja
Hurdan?
ägarbostad

hyresbostad

hotellinkvartering

gemensam inkvartering

annan inkvartering,
vilken

Familjens (make/maka eller barn) hemviststat

Har företagaren i Finland
Ett kontor eller en mottagningslokal

62052

Ja

En verkstad

Nej

Ja

En inköpsplats
Nej

Ja

En försäljningslokal
Nej

Ja

Nej

Ett lager
Ja

Nej

Annat verksamhetsställe, vilket?

Längden på ett enskilt entreprenadobjekt i företagets byggnads-/monterings- eller installationsverksamhet
under 6 mån.

6–12 mån.

Företaget bedriver inte byggnads-/monteringseller installationsverksamhet

över 12 mån.

Säljer företaget produkter eller tjänster i Finland till
Privatpersoner

Företag som är momsregistrerade i Finland

Andra

Sökandens kontaktuppgifter
Adress

Telefonnummer

E-postadress

Bifoga till ansökan:
- skattemyndighetens intyg om skatterättslig hemvist om ni kräver att företagets inkomst inte ska beskattas i Finland enligt skatteavtalet
(punkterna 14–18)
- kopior av uppdragsavtalen

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande
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Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

