
Lämna in denna anmälan om förskottsinnehållning på utlandslön inte har verkställts i Finland på grund av sexmånadersregeln 
eller bestämmelserna i ett skatteavtal.
Anmälan ska lämnas in också om förskottsinnehållning inte har verkställts i Finland eller om den har sänkts på grund av 
att lönen beskattas i arbetsstaten i och med ett fast driftställe, uthyrning av arbetskraft eller eftersom arbetsstaten tillämpar 
begreppet ekonomisk arbetsgivare. Med förskottsinnehållning avses inte en s.k. miniinnehållning som eventuellt tagits ut för 
den försäkrades sjukförsäkringspremie.

Namn

Adress i Finland

Adress i utlandet

Personbeteckning
1 Arbetstagarens uppgifter och skatteår
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ARBETSGIVARENS ANMÄLAN  
OM UTLANDSLÖN

2 Arbetsstat 1

centcentcent euroeuroeuro

Arbetsorter

Penninglön som betalats utan förskottsinnehållning

Naturaförmåner

Arbetsperioder under skatteåret (ddmmåååå–ddmmåååå)

Arbetsperioden i denna stat under föregående året (ddmmåååå–ddmmåååå)

Det är fråga om hyrning av 
arbetskraft 2)

Arbetsperioder under skatteåret (ddmmåååå–ddmmåååå)

Arbetet i denna stat uppskattas bli avslutat (ddmmåååå)

Lönen belastar resultatet av 
arbetsgivarens fasta driftställe  
i arbetsstaten 2)

I arbetsstaten tillämpas 
begreppet ekonomisk 
arbetsgivare 2)

Pensionsskyddscentralen eller FPA har 
intygat att arbetstagaren under denna  
tid omfattas av den sociala tryggheten  
i Finland

Kostnadsersättningar sammanlagt Skatt som betalats till arbetsstaten

Arbetsstat

bostadsförmån

ja ja ja janej nej nej nej

bilförmån optionsförmån annan förmån, vad:

2 Arbetsstat 2

centcentcent euroeuroeuro

Arbetsorter

Penninglön som betalats utan förskottsinnehållning

Naturaförmåner

Arbetsperioder under skatteåret (ddmmåååå–ddmmåååå)

Arbetsperioden i denna stat under föregående året (ddmmåååå–ddmmåååå)

2) Ge en utredning i en separat bilaga.

Det är fråga om hyrning av 
arbetskraft 2)

Arbetsperioder under skatteåret (ddmmåååå–ddmmåååå)

Arbetet i denna stat uppskattas bli avslutat (ddmmåååå)

Lönen belastar resultatet av 
arbetsgivarens fasta driftställe  
i arbetsstaten 2)

I arbetsstaten tillämpas 
begreppet ekonomisk 
arbetsgivare 2)

Pensionsskyddscentralen eller FPA har 
intygat att arbetstagaren under denna  
tid omfattas av den sociala tryggheten  
i Finland

Kostnadsersättningar sammanlagt Skatt som betalats till arbetsstaten

Arbetsstat

bostadsförmån

ja ja ja janej nej nej nej

bilförmån optionsförmån annan förmån, vad:



ARBETSGIVARENS ANMÄLAN  
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3 Arbetstagarens besök i Finland under skatteåret  (ankomst- och avresedatum ddmmåååå-ddmmåååå)

4 Arbetsgivarens uppgifter
Arbetsgivarens namn

Datum

FO-nummer

Telefonnummer

Uppgiftslämnarens underskrift och namnförtydligande

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.
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