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1 Hakija 
Nimi Henkilötunnus tai syntymäaika 

Osoite Suomessa 

Puhelinnumero 

Asumismuoto Suomessa 

Vuokra-asunto Omistusasunto Työnantajan tarjoama asunto 

Muu, mikä? 
Osoite ulkomailla 

Asumismuoto ulkomailla 

Vuokra-asunto Omistusasunto Työnantajan tarjoama asunto 

Muu, mikä? 

2 Perhesuhteet 
Onko sinulla puoliso 

Kyllä Ei 

Puolison kansalaisuus 

Puolison nimi Puolison henkilötunnus tai syntymäaika 

Puolison osoite Suomessa 

Puolison osoite ulkomailla 

Alaikäisen lapsen nimi Alaikäisen lapsen syntymäaika 

Alaikäisten lasten osoitteet 

Perheenjäsenten oleskelun kesto ja tarkoitus Suomessa ja ulkomailla 
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3 Työsuhde 

En ole työssä Työskentelen Suomessa 

Työskentelen muualla kuin Suomessa Työskentelen Suomessa ja muualla kuin Suomessa 
Työnantaja Suomessa 
Nimi 

Yhteyshenkilön nimi 

Osoite Puhelinnumero 

Työsuhteen kesto 

Määräaikainen Toistaiseksi voimassa oleva 

Työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä (ppkkvvvv–ppkkvvvv) 

Työnantaja muualla kuin Suomessa 
Nimi 

Yhteyshenkilön nimi 

Osoite Puhelinnumero 

Työsuhteen kesto 

Määräaikainen Toistaiseksi voimassa oleva 

Työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä (ppkkvvvv–ppkkvvvv) 

Lisätietoja työskentelystä 

4 Oma yritystoiminta 
Harjoitatko yritystoimintaa? 

Kyllä Ei 

Y-tunnus tai ulkomainen muu tunnus 

Yrityksen nimi 

Oma asema yrityksessä 

Lisätietoja yritystoiminnasta 
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5 Opiskelu 
Opiskeletko Suomessa? 

Kyllä En 

Opiskeletko ulkomailla? 

Kyllä En 
Lisätietoja opiskelusta 

6 Oleskelu Suomessa ja ulkomailla Päivää 

Oleskelupäivät Suomessa seuraavan vuoden aikana (oma arvio) 

Oleskelupäivät ulkomailla seuraavan vuoden aikana (oma arvio) 

Oleskelupäivät Suomessa kuluvana kalenterivuonna 

Suomessa oleskelun pääasiallinen tarkoitus 

Oleskelupäivät ulkomailla kuluvana kalenterivuonna 

Päivää 

Ulkomailla oleskelun pääasiallinen tarkoitus 

Olen oleskellut Suomessa aiemmin  Vuonna 

Kyllä En 
Aiemman oleskelun syy 

7 Lisätietoja, jotka voivat vaikuttaa vakituisen asuinpaikan määrittämiseen 

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 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. 
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