
  

 

  

Verohallinto 
PL 560 
FI-00052 VERO 
SUOMI 

VÄLISMAISE ETTEVÕTTE TULUALLIKA- 
MAKSU MAKSUKAARDI TAOTLUS 
TÖÖ- VÕI TEENUSTASU JAOKS 

Ettevõtte andmed 

Ettevõtte nimi 

Aadress residendiriigis Sihtnumber 

Asula Elukohariik Riigikood 

Soome registrikood Maksukood residendiriigis / KM Maksukood residendiriigis / TIN Maksukood residendiriigis / muu 

Ettevõtte residendiriigis toimuva tegevuse kirjeldus 

Kas ettevõte on varem tuluallikamaksu maksukaarti 
taotlenud? Millal? (ppkkaaaa) Praegu taotletava tuluallika maksukaardi kehtivus (ppkkaaaa–ppkkaaaa) 

Ei Jah 

Tasu maksja või töö tellija nimi Registrikood 

Tegevuse kirjeldus Soomes 

Kas ettevõte teostab Soomes ehitus- või paigaldustöid? 

Jah Andmed Soomes teostatavate ehitus- ja paigaldustöövõttude kohta 
Objekt Projekti number Kestus (ppkkaaaa–ppkkaaaa) 

Ei Ettevõtte Soomes teostatava tegevuse kirjeldus 

Kas ettevõttel on Soomes 
kontor või töökoda müügikoht ostukoht 

ladu 
Jah Ei Jah Ei Jah Ei 

Jah Ei 
muu tegevuskoht 

Jah, mis? Ei 

Kas ettevõtte juhatuse liikmed või teised juhtivad isikud elavad Soomes 

Jah Ei 
Kus tehakse ettevõtet puudutavad olulised otsused? 

Ettevõtte residendiriigis Soomes Mujal, kus? 
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Kas Soomes on füüsiline või juriidiline isik, kellel on volitusega antud või muidu olemasolevad õigused sõlmida ettevõtet siduvaid lepinguid või vastu võtta tellimusi? 

Nimi ja tööülesanded ettevõttes 
Jah 

Ei 
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Kas ettevõte müüb Soomes tooteid või teenuseid? 

Soomes KM-kohustuslasena 
registreeritud ettevõtetele Eraisikutele Muule sihtgrupile 

Soomes töötavate isikute arv 

0 2‒5 ü le 51 

Kas ettevõte taotleb tuluallikamaksu maksukaarti esineva artisti või sportlase tulu jaoks? 

Jah 

Artisti/sportlase nimi Elukohariik 

Tuluallikamaksu maksukaart saadetakse järgmisele aadressile: 

Tuluallikamaksu maksukaart saadetakse taotleja aadressile 

Postiaadress (tänav või tee) Maja nr Trepikoda Korteri nr 

PK Sihtnumber Asula 

Tuluallikamaksu maksukaardi taotluse lisad 

Välismaise äriregistri väljavõte või sellega samaväärne dokument 

Tasu maksjaga või töö tellijaga sõlmitud lepingu koopia 

Muud lisad 

Maksja aadressile 

Nimi 

Riik 

Lisateabe ja taotlust täiendavate andmete andja (nimi) Telefoninumber 

Koht ja kuupäev Allkiri ja nimi loetavalt 
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