PIIRATUD MAKSUKOHUSTUSLASE
TULUALLIKAMAKSUKAARDI, MAKSUKAARDI, AVANSILISE TULUMAKSU
MAKSETE VÕI MAKSUNUMBRI TAOTLUS

Verohallinto
PL 700
00052 VERO

Kui elate püsivalt välismaal või saabute Soome kuni 6 kuuks, saate selle vormi abil taotleda tuluallikamaksukaarti, maksukaarti,
avansilise tulumaksu makseid või maksunumbrit. Ehitus- või laevaehitussektoris töötav isik võib käesoleva blanketiga paluda
maksunumbri kandmist maksunumbriregistrisse.
1 Taotlus ja maksuaasta
Taotlen

Maksuaasta

tuluallikamaksukaarti

maksukaarti

avansilise tulumaksu makseid.

Kui taotlete maksukaarti ehk progressiivset maksustamist, lisage vorm 6148 „Progressiivse maksustamise nõue“.
Palun oma maksunumbri kandmist maksunumbriregistrisse, sest töötan
ehitussektoris

laevaehitussektoris

2 Isikuandmed

50571

Perekonnanimi

Eesnimed

Soome isikukood

Sünniaeg (ppkkaaaa)

Elukohariik

Kodakondsus

Elukohariigis väljastatud maksustamisnumber (Tax Identification Number, TIN)

Aadress elukohariigis
Aadress

Sihtnumber

Asula

Riik

Aadress Soomes
Postiaadress (tänav või tee)

Maja
nr

Trepikoda

Korteri
nr

PK

Sihtnumber

Asula

Täitke, kui taotlete piiratud maksukohustuslase maksukaarti, avansilise tulumaksu makseid või maksunumbrit.
BIC või SWIFT
IBAN või muu rahvusvaheline kontonumber

3 Soomes viibimisega seotud teave
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Soome saabumise kuupäev (ppkkaaaa)

Eeldatav Soomest lahkumise kuupäev (ppkkaaaa)

Varasemad Soomes viibimise perioodid
(ppkkaaaa–ppkkaaaa)

Kas kavatsete viibida Soomes järjest üle 6 kuu?
jah

ei

(ppkkaaaa–ppkkaaaa)

Kui viibite Soomes kuni 6 kuud, teatage töötamispäevade arv.
Soomes:

välismaal:
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Maksuaasta

Isikukood

4 Töötamisega seotud teave (Täitke ka muust kui töötamisest tulu saamise korral.)
Mul on elukohariigist saadud tõend A1/E101

Tõendi kehtivusaeg (ppkkaaaa–ppkkaaaa)

Jah
Soomes töötamise periood (ppkkaaaa–ppkkaaaa)

Töösuhte või -ülesande tüüp
renditöötaja

Eeldatav Soomest saadud tulu
Sissetuleku liik
töö või
teenustasu
Kogu Soomes töötamise aja eest
eurot
palk

füüsilisest
isikust ettevõtja

töölepinguline
Sissetulek on

muu:
milline?

sportlase või esineva
artisti tasu.

meremehe töötasu
senti

Maksuaasta jooksul
eurot

senti

kuupalk
tunnipalk

Töötegemise asukohad

Tööandja või hüvitise maksja nimi

Isikukood või registrikood

50572

Soome töö tellija nimi (täitke ainult juhul, kui olete renditöötaja)

Tööandja maksustamis- või registrikood välismaal

Tööandja registrikood Soomes

Tööandja koduriik

Isikukood või registrikood

Tööandja esindaja Soomes (nimi)

5 Õpingutega seotud teave
Kui olete elukohariigis õppimisega seotud praktikal Soomes, märkige siia õppeasutuse nimi ja õppesuund.
Õppeasutus elukohariigis ja õppesuund

6 Maksukaardi kohaletoimetamise andmed
Nimi

Postiaadress (tänav või tee)

PK

Maja nr

Sihtnumber

Trepikoda

Korteri nr

Asula

Riik
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7 Lisateabe andja
Taotlust täiendavate andmete andja (nimi)

Telefoninumber

Kuupäev

Telefoninumber

Allkiri

Andmed loetakse optiliselt vormi täidetavatelt väljadelt. Vormil muudesse kohtadesse kirjutatud andmeid ei töödelda. Kasutage
ainult saidilt vero.fi prinditud vorme, mitte nende koopiaid. Kopeerimine võib vormi kvaliteeti halvendada nii, et vormi ei õnnestu
optiliselt lugeda.

Prindi

Tagasi vormi algusesse

Tühjenda vorm

