
Elukohariigis väljastatud maksustamisnumber (Tax Identification Number, TIN)

TÖÖTULUDE PROGRESSIIVSE 
MAKSUSTAMISE NÕUE 
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1 Isikuandmed ja maksuaasta
Soome isikukood

Perekonnanimi

Elukohariik

Aadress elukohariigis
Aadress

Asula

Aadress Soomes

Abikaasa nimi

Lapse nimi

Lapse nimi

Postiaadress (tänav või tee)

Sünniaeg (ppkkaaaa)

Eesnimed

Kodakondsus

Sünniaeg (ppkkaaaa)

Sünniaeg (ppkkaaaa)

Sünniaeg (ppkkaaaa)

Registrikood

Maja nr
Trepi-
koda

Korteri  
nr Postkast Sihtnumber Asula

Sihtnumber

Riik

Võite nõuda, et teie töötulud (välja arvatud dividendid) maksustatakse progressiivselt (35% tuluallikamaksu asemel), kui elate Euroopa majanduspiirkonda 
kuuluvas riigis või riigis, millega Soomel on maksuleping.
Deklareerige kõik oma Soomest saadud töötulud, elukohariigis maksustatavad töötulud ning nendega seotud mahaarvamised. Soome maksustab ainult
teie Soomest saadud tulusid, aga teie elukohariigis saadud maksustatavad tulud suurendavad Soomest saadud tuludelt makstavat tulumaksu.
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Kui elate alaliselt välismaal või tulete 
Soome kuni 6 kuuks, saate selle vormi abil 
nõuda progressiivset maksustamist.

Soomes  viibimise aeg (ppkkaaaa–ppkkaaaa)

Tööandja või tasu maksja nimi

Soomes töötamise aeg (ppkkaaaa–ppkkaaaa)

Meremehe töötasu

Palk

Soodustus

Pension

Elukohariigis saadud töötuludega 
seotud mahaarvamised

Töötulud elukohariigis  
maksuaastal

euroteurot sentisenti

Palk

Muu töötulu, milline?

Meremehe töötasu

Soodustus

Pension

Soome makstud tulumaksTöötulud Soomes maksuaastal
euroteurot sentisenti2 Töötulud ja nendelt tasutud maksud

3 Taotleja allkiri
Kuupäev Allkiri Telefoninumber

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.

VEROHALLINTO 
PL 700 
00052 VERO

Maksuaasta



TÖÖTULUDE PROGRESSIIVSE 
MAKSUSTAMISE NÕUE

Kuupäev / Date

Töötulu mujalt kui Soomest
Earned income from another country than Finland
valuuta / currency

Riik / State

valuuta / currency

Aasta / Year

summa / amountsumma / amount

Maksuhalduri nimi / Name of tax authority

Allkiri ja nimi trükitähtedega / Signature and printed name

Eespool nimetatud töötulu saamisega seotud mahaarvamised 
Costs related to the production of earned income in another 
country than Finland
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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.
The information entered on this form will be read by computer, by optical character recognition. The computer system does not 
process anything you may have written outside the spaces. Only fill in forms printed out from tax.fi, do not use photocopies. 
Photocopies may have inferior quality, making optical character recognition difficult.

Kui teie maksustatavad töötulud ja nendega seotud mahaarvamised ei ole veel teie elukohariigi maksuhalduril teada, lisage oma 
nõudele näiteks palgatõend, tõend töötuskindlustushüvitise saamisest, otsus pensioni määramisest või muu usaldusväärne selgitus 
sissetulekust.

Kui elate Euroopa majanduspiirkonda kuuluvas riigis ja saate vähemalt 75% töötuludest Soomest, siis võite nõuda, et teie maksustamisel 
ei arvestataks muid kui Soomest saadud tulusid. Lisage nõudele oma elukohariigi maksuameti tõend elukohariigis maksustatud 
töötuludest ja nendega seotud mahaarvamistest. Ilma tõendita ei ole teie nõuet võimalik rahuldada.

Paluge oma elukohariigi maksuhalduril täita allolev tõend teie elukohariigis maksustatud töötulude ja nendega seotud 
mahaarvamiste kohta.

ELUKOHARIIGI MAKSUHALDURI TÕEND / CERTIFICATE BY THE TAX AUTHORITIES IN HOME COUNTRY

Maksuaasta

Käesolevaga tõendame, et ülal nimetatud maksukohustuslane
- elab ja on maksukohustuslane nimetatud riigis
- on saanud ülal nimetatud maksuaasta jooksul töötulusid mujalt kui Soomest
- on õigustatud tegema seadusega lubatud mahaarvamisi oma maksustatavast töötulust.

This is to certify that the above mentioned taxpayer
- lives in this country and is its tax resident, generally liable to tax,
- according to our current records, has received earned income from another country than Finland during the tax year,
- according to our current records, is entitled to tax deductions, against his earned income, for his costs related to the  

production of income.

Perekonnanimi

Isikukood Soomes

Eesnimed

Elukohariigis väljastatud maksustamisnumber 

Sünniaeg (ppkkaaaa)

Selle vormi abil tõendab elukohariigi 
maksuhaldur, et olete oma elukohariigis 
maksukohustuslane.
Paluge oma elukohariigi maksuhalduril täita 
teie elukohariigis maksustatud töötulude ja 
nendega seotud mahaarvamiste andmed.
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