Tyhjennä

VAATIMUS ANSIOTULOJEN
PROGRESSIIVISESTA
VEROTTAMISESTA

VEROHALLINTO
PL 700
00052 VERO

Voit vaatia tällä lomakkeella progressiivista
verotusta, jos asut pysyvästi ulkomailla tai
jos tulet Suomeen enintään 6 kuukaudeksi.

Voit vaatia, että ansiotulosi (osinkoja lukuun ottamatta) verotetaan progressiivisesti sen sijaan, että siitä pidätetään 35 %:n lähdevero, jos asut Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus.
Ilmoita kaikki Suomesta saamasi ansiotulot, asuinvaltiossasi verotettavat ansiotulot sekä näihin tuloihin kohdistuvat vähennykset. Suomi verottaa vain
Suomesta saamiasi tuloja, mutta asuinvaltiossa saamasi veronalaiset tulot korottavat Suomesta saamiesi tulojen veroja.

1 Henkilötiedot ja verovuosi
Suomalainen henkilötunnus

Syntymäaika (ppkkvvvv)

Sukunimi

Etunimet

Asuinvaltio

Kansalaisuus

Verovuosi

Asuinvaltiossa annettu verotunniste (Tax Identification Number, TIN)

61481

Osoite asuinvaltiossa
Katuosoite

Postinumero
Valtio

Postitoimipaikka
Osoite Suomessa
Talon
nro

Postiosoite (katu tai tie)

HuoneisPorras ton nro Postilokero Postinumero

Postitoimipaikka

Puolison nimi

Syntymäaika (ppkkvvvv)

Lapsen nimi

Syntymäaika (ppkkvvvv)

Lapsen nimi

Syntymäaika (ppkkvvvv)

Oleskeluaika Suomessa (ppkkvvvv–ppkkvvvv)

Työskentelyaika Suomessa (ppkkvvvv–ppkkvvvv)

Työnantajan tai suorituksen maksajan nimi

2 Ansiotulot ja niistä maksetut verot

Y-tunnus

Ansiotulot Suomesta verovuonna
euroa

snt

Suomeen maksettu vero
euroa

snt

Palkka
Merityötulo
Etuus
Eläke
Muu ansiotulo, mikä?
Ansiotulot asuinvaltiossa
verovuonna
euroa
snt

Asuinvaltiossa saatuihin ansiotuloihin
kohdistuvat tulonhankkimismenot

euroa

snt
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Palkka
Merityötulo
Etuus
Eläke
3 Hakijan allekirjoitus
Päiväys

Allekirjoitus

Puhelinnumero

Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä. Muualle lomakkeeseen kirjoittamaasi tietoa ei käsitellä. Käytä vain vero.fi:stä
tulostettuja lomakkeita, älä niiden kopioita. Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei lomakkeen optinen luku onnistu.

VAATIMUS ANSIOTULOJEN
PROGRESSIIVISESTA
VEROTTAMISESTA
Tällä lomakkeella asuinvaltion veroviranomainen todistaa, että olet verovelvollinen
asuinvaltiossa.
Pyydä asuinvaltiosi veroviranomaista täyttämään todistukseen tiedot asuinvaltiossasi
verotetuista ansiotuloistasi ja niihin kohdistuvista vähennyksistä.

ASUINVALTION VEROVIRANOMAISEN TODISTUS / CERTIFICATE BY THE TAX AUTHORITIES IN HOME COUNTRY
Pyydä, että asuinvaltiosi veroviranomainen täyttää alla olevan todistuksen asuinvaltiossasi verotetuista ansiotuloista ja
niihin kohdistuvista vähennyksistä.
Verovuosi

Henkilötunnus Suomessa

Verotunniste (TIN) asuinvaltiossa

Sukunimi

Etunimet

Syntymäaika (ppkkvvvv)

Täten todistamme, että tämänhetkisen tietomme mukaan yllä mainittu verovelvollinen
- asuu ja on yleisesti verovelvollinen tässä valtiossa
- on saanut yllä mainitun verovuoden aikana ansiotuloa muualta kuin Suomesta
- saa vähentää verotuksessa ansiotuloistaan niihin kohdistuvia tulonhankkimismenoja.

61482

This is to certify that the above mentioned taxpayer
- lives in this country and is its tax resident, generally liable to tax,
- according to our current records, has received earned income from another country than Finland during the tax year,
- according to our current records, is entitled to tax deductions, against his earned income, for his costs related to the
production of income.

Valtio / State

Vuosi / Year
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Ansiotulo muualta kuin Suomesta
Earned income from another country than Finland
valuutta / currency
määrä / amount

Edellä mainittuun ansiotuloon kohdistuvat tulonhankkimismenot
Costs related to the production of earned income in another
country than Finland
valuutta / currency

määrä / amount

Veroviranomaisen nimi / Name of tax authority

Päiväys / Date

Allekirjoitus ja nimen selvennys / Signature and printed name

Jos verotettavat ansiotulosi ja niihin kohdistuvat vähennykset eivät ole vielä asuinvaltiosi veroviranomaisen tiedossa, liitä vaatimukseen
esimerkiksi palkkatodistus, todistus työttömyyspäivärahasta, päätös eläkkeestä tai muu luotettava selvitys tuloistasi.
Jos asut Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ja saat vähintään 75 % ansiotuloistasi Suomesta, sinulla on mahdollisuus
vaatia, että muita kuin Suomesta saatuja tuloja ei oteta huomioon verotuksessasi. Liitä vaatimukseen asuinvaltiosi veroviranomaisen
todistus asuinvaltiossasi verotetuista ansiotuloista ja niihin kohdistuvista vähennyksistä. Ilman todistusta vaatimustasi ei voida hyväksyä.

Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä. Muualle lomakkeeseen kirjoittamaasi tietoa ei käsitellä. Käytä vain vero.fi:stä
tulostettuja lomakkeita, älä niiden kopioita. Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei lomakkeen optinen luku onnistu.
The spaces of this form will be read by optical character recognition. The computer system does not process anything you may
have written outside the spaces. Only fill in forms printed out from tax.fi, do not use photocopies. Photocopied forms may have
inferior quality, making optical character recognition difficult.

Tulosta lomake

Lomakkeen alkuun

Tyhjennä

