YRKANDE OM PROGRESSIV
BESKATTNING AV
FÖRVÄRVSINKOMSTER

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

På denna blankett kan du yrka på progressiv
beskattning, om du permanent bor utomlands
eller kommer till Finland för högst 6 månader.

Du kan yrka på att dina förvärvsinkomster (med undantag för dividender) ska beskattas progressivt i stället för att en källskatt på 35 % tas ut på dem om du
är bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en stat med vilken Finland har ett skatteavtal.
Deklarera alla dina förvärvsinkomster från Finland, förvärvsinkomster som beskattas i din hemviststat samt avdragen på dessa inkomster. Finland beskattar
bara inkomsterna från Finland men skattepliktiga inkomster i din hemviststat höjer beskattningen av dina inkomster från Finland.

1 Personuppgifter och skatteår
Finsk personbeteckning

Födelsedatum (ddmmåååå)

Efternamn

Förnamn

Hemviststat

Medborgarskap

Skatteår

Skatteregistreringsnumret som hemviststaten tilldelat (= Tax Identification Number eller TIN)

61481

Adress i hemviststaten
Gatuadress

Postnummer

Postkontor

Stat

Adress i Finland
LägenHusets
nummer Trappa hetens nr Postbox

Postadress (gata eller väg)

Postnummer

Postkontor

Makens namn

Födelsedatum (ddmmåååå)

Barnets namn

Födelsedatum (ddmmåååå)

Barnets namn

Födelsedatum (ddmmåååå)

Vistelsetiden i Finland (ddmmåååå–ddmmåååå)

Arbetsperioden i Finland (ddmmåååå–ddmmåååå)

Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens namn

2 Förvärvsinkomster och skatter som har betalats på dem

FO-nummer

Förvärvsinkomster från Finland under skatteåret

euro

cent

Skatt som betalats till Finland
euro

cent

Lön
Sjöarbetsinkomst
Förmån
Pension
Annan förvärvsinkomst, vad?
Förvärvsinkomster i hemviststaten De utgifter för förvärvande av inkomst som
hänför sig till förvärvsinkomster i hemviststaten
under skatteåret
euro
cent
euro
cent
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Lön
Sjöarbetsinkomst
Förmån
Pension
3 Sökandens underskrift
Datum

Underskrift

Telefonnummer

Uppgifterna i datafälten läses optiskt. Information som har skrivits någon annanstans på blanketten behandlas inte. Använd endast sådana
blanketter som du skrivit ut på skatt.fi, inte kopior av dem. Kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt.

YRKANDE OM PROGRESSIV
BESKATTNING AV
FÖRVÄRVSINKOMSTER
På denna blankett intygar skattemyndigheten i din hemviststat att du är skattskyldig
i hemviststaten.
Be skattemyndigheten i din hemviststat att
fylla i intyget med uppgifter om dina förvärvsinkomster som beskattats i din hemviststat och om avdrag på dem.

INTYG AV SKATTEMYNDIGHETEN I HEMVISTSTATEN / CERTIFICATE BY THE TAX AUTHORITIES IN HOME COUNTRY
Be skattemyndigheten i din hemviststat att fylla i intyget nedan om dina förvärvsinkomster som beskattats i din hemviststat
och om avdrag på dem.
Skatteår

Personbeteckning i Finland

Skatteregistreringsnummer TIN i hemviststaten

Efternamn

Förnamn

Födelsedatum (ddmmåååå)

Härmed intygar vi att den ovannämnda skattebetalaren enligt våra nuvarande uppgifter
- är bosatt i denna stat och anses vara allmänt skattskyldig här
- har under det ovannämnda skatteåret fått förvärvsinkomster från andra länder än Finland
- har rätt att vid beskattningen dra av från sina förvärvsinkomster utgifter för förvärvande av dessa inkomster.

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.

Stat / State

År / Year

VEROH 6148r 1.2018 (sida 2/2)

Förvärvsinkomster från andra länder än Finland
Earned income from another country than Finland
valuta / currency
belopp / amount

Utgifter för förvärvande av ovan nämnd förvärvsinkomst /
Costs related to the production of earned income in another
country
valuta / currency

belopp / amount

Skattemyndighetens namn / Name of tax authority

Datum / Date

Underskrift och namnförtydligande / Signature and printed name

Om dina beskattningsbara förvärvsinkomster och avdragen på dem inte ännu är kända för skattemyndigheten i din hemviststat, ska du
foga till yrkandet t.ex. ett löneintyg, ett intyg om arbetslöshetsdagpenning, ett pensionsbeslut eller annan tillförlitlig redogörelse för dina
inkomster.
Om du bor i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du får minst 75 % av dina förvärvsinkomster från Finland har
du möjlighet att yrka på att inga andra inkomster än de som du fått från Finland får beaktas i din beskattning. Bifoga till ditt yrkande det
intyg som skattemyndigheten i din hemviststat har utfärdat om dina förvärvsinkomster som beskattats i din hemviststat och om avdrag
på dem. Utan intyget kan ditt yrkande inte godkännas.
Uppgifterna i datafälten läses optiskt. Information som har skrivits någon annanstans på blanketten behandlas inte. Använd endast sådana
blanketter som du skrivit ut på skatt.fi, inte kopior av dem. Kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt.
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.

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

