Tyhjennä

TYÖNANTAJAN ILMOITUS
ULKOMAANPALKASTA
Verohallinto
PL 700
00052 VERO

Ilmoitus tulee antaa silloin, kun ulkomaanpalkasta ei ole toimitettu ennakonpidätystä Suomeen kuuden kuukauden säännöstä
tai verosopimuksesta johtuen.
Ilmoitus tulee antaa myös silloin, jos ennakonpidätyksen toimittamatta jättäminen tai alentaminen Suomessa on perustunut
siihen, että palkka verotetaan työskentelyvaltiossa kiinteän toimipaikan muodostumisesta tai työvoiman vuokrauksesta
johtuen tai siitä syystä, että työskentelyvaltio soveltaa niin sanottua taloudellisen työnantajan käsitettä. Ennakonpidätyksellä
ei tarkoiteta mahdollisesti toimitettua minipidätystä vakuutetun sairausvakuutusmaksua varten.
1 Työntekijän tiedot ja verovuosi
Nimi

Henkilötunnus

Verovuosi

Osoite Suomessa

Osoite ulkomailla

2 Työskentelyvaltio 1
Työskentelyvaltio

Työskentelypaikkakunnat

Ilman ennakonpidätystä maksettu rahapalkka Kustannusten korvaukset yhteensä
euroa

snt

euroa

Työskentelyvaltioon maksettu vero
snt

euroa

snt

Luontoisedut

50531

asuntoetu
autoetu
optioetu
Työskentelyjaksot verovuonna (ppkkvvvv–ppkkvvvv)

muu etu, mikä:
Työskentelyjaksot verovuonna (ppkkvvvv–ppkkvvvv)

Edellisen vuoden työskentely tässä valtiossa (ppkkvvvv–ppkkvvvv) Työskentely tässä valtiossa päättyy (arvio) (ppkkvvvv)

Kyseessä on työvoiman
vuokraus 2)
kyllä

Palkka rasittaa työnantajalla
työntekovaltiossa olevan kiinteän
toimipaikan tulosta 2)

ei

kyllä

Työskentelyvaltio soveltaa
niin sanottua taloudellisen
työnantajan käsitettä 2)

ei

kyllä

ei

Eläketurvakeskus tai Kela on antanut
em. ajaksi todistuksen Suomen
sosiaaliturvaan kuulumisesta
kyllä

ei

2 Työskentelyvaltio 2
Työskentelyvaltio

Työskentelypaikkakunnat

Ilman ennakonpidätystä maksettu rahapalkka Kustannusten korvaukset yhteensä
euroa

snt

euroa

Työskentelyvaltioon maksettu vero
snt

euroa

snt

Luontoisedut

VEROH 5053 1.2018 (sivu 1/2)

asuntoetu
autoetu
optioetu
Työskentelyjaksot verovuonna (ppkkvvvv–ppkkvvvv)

muu etu, mikä:
Työskentelyjaksot verovuonna (ppkkvvvv–ppkkvvvv)

Edellisen vuoden työskentely tässä valtiossa (ppkkvvvv–ppkkvvvv) Työskentely tässä valtiossa päättyy (arvio) (ppkkvvvv)

Kyseessä on työvoiman
vuokraus 2)
kyllä
2)

Palkka rasittaa työnantajalla
työntekovaltiossa olevan kiinteän
toimipaikan tulosta 2)

ei

Anna selvitys erillisellä liitteellä.

kyllä

ei

Työskentelyvaltio soveltaa
niin sanottua taloudellisen
työnantajan käsitettä 2)
kyllä

ei

Eläketurvakeskus tai Kela on antanut
em. ajaksi todistuksen Suomen
sosiaaliturvaan kuulumisesta
kyllä

ei

TYÖNANTAJAN ILMOITUS
ULKOMAANPALKASTA
Henkilötunnus

Verovuosi

50532

3 Työntekijän Suomessa käynnit verovuoden aikana (ppkkvvvv–ppkkvvvv)

4 Työnantajan tiedot

VEROH 5053 1.2018 (sivu 2/2)

Työnantajan nimi

Y-tunnus

Puhelinnumero

Päiväys

Ilmoituksen antajan allekirjoitus ja nimenselvennys

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.

Tulosta lomake

Lomakkeen alkuun

Tyhjennä

