ANSÖKAN OM KÄLLSKATTEKORT,
SKATTEKORT, FÖRSKOTTSSKATT
ELLER SKATTENUMMER FÖR
BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIG

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Med denna blankett kan du ansöka om källskattekort, skattekort eller eller skattenummer om du bor permanent utomlands eller
om du kommer till Finland för högst 6 månader. Om du arbetar inom bygg- eller skeppsbyggnadsbranschen kan du med denna
blankett be att ditt skattenummer förs in i skattenummerregistret.
1 Ansökan och skatteår
Jag ansöker om

Skatteår

källskattekort

skattekort

förskottsskatt.

Om du ansöker om skattekort, dvs. om progressiv beskattning av dina förvärvsinkomster, ska du bifoga blankett 6148r ”Yrkande om
progressiv beskattning av förvärvsinkomster”.
Jag ber att mitt skattenummer förs in i skattenummerregistret eftersom jag arbetar inom
byggbranschen

skeppsbyggnadsbranschen

2 Personuppgifter

50571

Efternamn

Samtliga förnamn

Finsk personbeteckning

Födelsedatum (ddmmåååå)

Hemviststat

Medborgarskap

Skatteregistreringsnummer som hemviststaten tilldelat (Tax Identification Number, TIN)

Adress i hemviststaten
Gatuadress

Postnummer

Postkontor

Stat

Adress i Finland
Postadress (gata eller väg)

Husets
Lägenhenummer Trappa tens nr

PB

Postnummer Postkontor

Fyll i om du ansöker om skattekort för begränsat skattskyldig, förskottsskatt eller skattenummer.
BIC eller SWIFT
IBAN- eller annat internationellt kontonummer

3 Uppgifter om vistelsen i Finland

VEROH 5057r 1.2022 (sida 1/2)

Ankomstdag till Finland (ddmmåååå)

Uppskattad avresedag från Finland (ddmmåååå)

Tidigare vistelser i Finland
(ddmmåååå–ddmmåååå)

Uppskattar du att du kommer att vistas i Finland kontinuerligt över 6 mån.?

ja

nej

(ddmmåååå–ddmmåååå)

Om du vistas högst sex månader i Finland, ange då antalet arbetsdagar
i Finland:

utomlands:

Personbeteckning

ANSÖKAN OM KÄLLSKATTEKORT,
SKATTEKORT, FÖRSKOTTSSKATT
ELLER SKATTENUMMER FÖR
BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIG

Skatteår

4 Uppgifter som hänför sig till arbetet (Fyll också i uppgifter om prestationer som fåtts för annat än arbete.)
Jag har ett A1/E101-intyg som har beviljats i min hemviststat.

Intyget är i kraft (ddmmåååå−ddmmåååå)

Ja
Arbetsperioden i Finland (ddmmåååå−ddmmåååå) Typ av anställningsförhållande eller uppdrag
hyrd arbetstagare
Uppskattning av inkomst som fåtts från Finland
Inkomstens natur
arbetsannat:
ersättning
vad?
Under hela arbetsperioden i Finland
euro

anställd i arbetsavtalsförhållande

yrkesutövare

Inkomsten är

lön

inkomst till sportutövare
eller uppträdande artist

sjöarbetsinkomst
Under skatteåret
cent

euro

cent

månadslön
timlön

Namnet på arbetsgivaren eller den som betalar arbetsersättningen Arbetsorter

Personbeteckning eller FO-nummer

50572

Namnet på den finländska uppdragsgivaren (fylls i endast av hyrd arbetskraft)

Arbetsgivarens utländska TIN-nummer eller Business ID Arbetsgivarens hemviststat

Arbetsgivarens finska FO-nummer

Personbeteckning eller FO-nummer

Arbetsgivarens representant i Finland (namn)

5 Uppgifter om studier
Om du avlägger praktik som hänför sig till studier i hemviststaten ska du fylla i/anteckna läroinrättningens namn och studieinriktning här.
Läroinrättning i hemviststaten och studieinriktning

6 Leveransadress för skattekortet
Namn

Postadress (gata eller väg)

PB

Postnummer

Husets nummer Trappa

Lägenhetens nr

Postkontor

VEROH 5057r 1.2022 (sida 2/2)

Stat

7 Tilläggsuppgifter lämnas av
Person som kan lämna kompletterande uppgifter (namn)

Telefonnummer

Datum

Telefonnummer

Underskrift

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. Kopieringen kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt.

Skriv ut blanketten

Till sidan 1

Töm blanketten

