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UTLÄNDSKT SAMFUNDS ANSÖKAN 
OM KÄLLSKATTEKORT FÖR 
ARBETSERSÄTTNING  

Skatteförvaltningen
PB 560 
FI-00052 SKATT 
FINLAND 

Uppgifter om företaget 

Företagets namn 

Adress i hemviststaten Postnummer 

Postkontor Hemviststat Landskod 

Finskt FO-nummer Momsnummer i hemstaten / 
hemviststaten (VAT) 

TIN-Skatteregistreringsnummer i 
hemviststaten 

Annat skatteregistreringsnummer  i  
hemviststaten 

Beskrivning av företagets verksamhet i hemviststaten 

Har företaget ansökt om  skattekort tidigare? När? (ddmmåååå) Giltighetstiden  för  källskattekortet ni ansöker om nu (ddmmåååå‒ddmmåååå) 

Nej Ja 

Prestationsbetalarens/uppdragsgivarens namn FO-nummer 

Beskrivning av verksamheten i Finland 

Bedriver företaget byggnads- eller installationsverksamhet i Finland? 

Ja Uppgifter om företagets byggnads- och installationsentreprenader i Finland 
Objekt Projektnummer Längd (ddmmåååå‒ddmmåååå) 

Nej Beskrivning av företagets verksamhet i Finland 

Har företaget följande i Finland 
Kontor eller verkstad 

Ja Nej 
Försäljningsställe 

Ja Nej 
Inköpsställe 

Ja Nej 
Lager 

Ja Nej 
Annat verksamhetsställe 

Ja, vad? Nej 

Bor företagets ledningspersoner i Finland? 

Ja Nej 
Var fattas betydande beslut om företagets verksamhet? 

Någon 
annanstans, var? I företagets hemviststat I Finland 

Finns det i Finland en fysisk eller juridisk person som har befogenhet att ingå avtal som är bindande för företaget eller att ta emot beställningar? 
Namn och uppgift i företaget Ja 

Nej 
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Säljer företaget produkter eller tjänster i Finland 

Till privatpersoner Till företag som är momsregistrerade i Finland Till andra 

Antalet arbetstagare i Finland 

0 1 2‒5  över 5  

Ansöker företaget om källskattekort för en uppträdande artists eller sportutövares inkomst? 

Ja 

Artistens/sportutövarens namn Hemviststat 

Bilagor till källskattekortet 

Utländskt handelsregisterutdrag eller motsvarande 

Kopia av avtalet med prestationsbetalaren 

Andra bilagor 

Skattekortet skickas till sökandens adress 

Källskattekortet skickas till följande address: 

Till betalarens adress 

Namn 

Postadress (gata eller väg) Hus nr Trappa Lägenhetsnr 

PB Postnummer Postkontor 

Stat 

Namn om personen som kan ge ytterligare information Telefonnummer 

Ort och datum Underskrift och namnförtydligande 
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