ANSÖKAN OM SKATTEKORT,
FÖRSKOTTSSKATT ELLER
SKATTENUMMER – PERSON SOM
BOR ELLER HAR BOTT UTOMLANDS

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Töm blanketten

Med denna blankett ansöker en person som bor eller har bott utomlands, och som kommer till Finland för över sex månader,
om skattekort eller förskottsskatt. Dessutom ska en person som arbetar inom byggbranschen med denna blankett ansöka om
ett skattenummer och begära att det registreras i skattenummerregistret. Om du har andra inkomster eller om du yrkar på avdrag ska du också fylla i blankett 5010r.
1 Ansökan och skatteår
Jag ansöker om
skattekort

Skatteår
skattekort för nyckelperson

förskottsskatt

skattenummer.

2 Personuppgifter
Efternamn

Samtliga förnamn

Finsk personbeteckning

Födelsedatum (ddmmåååå)

Hemviststat

Medborgarskap

50421

Skatteregistreringsnummer som hemviststaten tilldelat (Tax Identification Number, TIN)

Adress i hemviststaten
Postnummer

Gatuadress

Postkontor

Stat

Adress i Finland
Postadress (gata eller väg)

Husets
LägenheTrappa
nummer
tens nr

PB

Postnummer Postkontor

Makens namn

Födelsedatum (ddmmåååå)

Barnets namn

Födelsedatum (ddmmåååå)

Barnets namn

Födelsedatum (ddmmåååå)

3 Uppgifter om vistelsen i Finland
Ankomstdag till Finland (ddmmåååå)
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Tidigare vistelser i Finland (ddmmåååå−ddmmåååå)

Uppskattad avresedag från Finland (ddmmåååå)

Stannar du permanent i Finland?

Ja

Personbeteckning

ANSÖKAN OM SKATTEKORT,
FÖRSKOTTSSKATT ELLER
SKATTENUMMER – PERSON SOM
BOR ELLER HAR BOTT UTOMLANDS

Skatteår

4 Uppgifter som hänför sig till arbetet (Fyll också i uppgifter om prestationer som fåtts för annat än arbete.)
Jag har ett A1/E101-intyg som har beviljats i min hemviststat.

Intyget är i kraft (ddmmåååå−ddmmåååå)

Ja
Arbetsperioden i Finland (ddmmåååå−ddmmåååå)

Typ av anställningsförhållande eller uppdrag
hyrd arbetstagare

anställd i arbetsavtalsförhållande

yrkesutövare

Uppskattning av inkomst som fåtts från Finland
Inkomstens natur
lön

arbetsersättning

annat:
vad?

Inkomsten är

Inkomst under skatteåret
euro

sjöarbetsinkomst

cent

inkomst till sportutövare eller uppträdande artist
Namnet på arbetsgivaren eller den som betalar arbetsersättningen Arbetsorter

50422

Namnet på den finländska uppdragsgivaren (fylls i endast av hyrd arbetskraft)

Arbetsgivarens finska FO-nummer

Personbeteckning eller FO-nummer

Arbetsgivarens utländska TIN-nummer eller Business ID Arbetsgivarens hemviststat

Arbetsgivarens representant i Finland (namn)

Personbeteckning eller FO-nummer

5 Arbete i Finland som lärare, professor eller forskare
Undervisningsarbetet i Finland varar högst två år

Inkomsten från Finland är inkomst av vetenskapligt forskningsarbete

ja

ja

6 Uppgifter om studier
Om du avlägger praktik som hänför sig till studier i hemviststaten ska du fylla i/anteckna läroinrättningens namn och studieinriktning här.
Läroinrättning i hemviststaten och studieinriktning

7 Inkomster som har fåtts från utlandet efter flyttningen till Finland
Inkomstens slag

Inkomstbelopp

euro cent

Inkomstens slag

Inkomstbelopp

euro cent
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8 Tilläggsuppgifter lämnas av
Person som kan lämna kompletterande uppgifter (namn)

Telefonnummer

Datum

Telefonnummer

Underskrift

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.

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

