ANSÖKAN OM SKATTEKORT
OCH/ELLER FÖRSKOTTSSKATT

ANSÖK PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 VERO

Töm blanketten

Med denna blankett ansöker du om skattekort och/eller förskottsskatt om du är en allmänt skattskyldig privatperson,
rörelseidkare eller yrkesutövare, jord- eller skogsbruksidkare eller delägare i en sammanslutning. Även om du endast ansöker
om ändring av förskottsskatten ska du ange alla dina inkomster och avdrag för hela året. Ditt tidigare skattekort eller den
tidigare förskottsskatten gäller tills du får ett nytt beslut. Du ska betala förskottsskatteraterna på förfallodagen trots att du
ansökt om ändring. Du kan också använda blanketten efter skatteårets utgång för att be om påförande eller förhöjning av
förskottsskatt.
Fyll i blankett 5057r om du är stadigvarande bosatt utomlands eller kommer till Finland för högst 6 månader och ansöker om
källskattekort, skattekort eller förskottsskatt som begränsat skattskyldig.
En privatperson som är stadigvarande bosatt utomlands eller som kommer till Finland för högst 6 månader och ansöker om
progressiv beskattning ska fylla i blankett 5057r och 6148r.
Personer som bor eller har bott utomlands och kommer till Finland för mer än 6 månader och ansöker om skattekort eller
förskottsskatt ska fylla i blankett 5042r.
Personer som flyttar eller bor utomlands och ansöker om skattekort eller källskattekort ska fylla i blankett 6207a.
1 Personuppgifter och skatteår
Namn

50101

Personbeteckning eller FO-nummer

Skatteår

ddmmåååå
Jag ansöker om
skattekort fr.o.m.
Jag ansöker om förskottsskatt eller ändring eller avlyftande av förskottsskatten.
Jag vill att beloppet av skatt som ska betalas för alla mina inkomster tas i beaktande i mitt skattekort och att jag inte
påförs förskottsskatt.
Jag vill att jag påförs förskottsskatt för andra än förskottsinnehållningspliktiga inkomster.
Jag vill att jag påförs förskottsskatt som förfaller till betalning efter skatteårets utgång (tilläggsförskott). Se punkt 17 på blanketten.
2 Löner och naturaförmåner
Jag yrkar på periodisering av pensionsinkomst och inkomstutjämning. (Bifoga utbetalarens intyg över engångsinkomsten och dess
betalningsgrund.)
Uppskattning av hela
årets bruttoinkomster
euro

Bruttoinkomst som intjänats
till och med ändringsdagen1)
cent

euro

cent

Skatt som tagits
ut före ändringen1)
euro

Löner och naturaförmåner
Övriga skattepliktiga
kostnadsersättningar
Kostnadsersättningar till
familjedagvårdare
Sjöarbetsinkomster
och naturaförmåner
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Löner och naturaförmåner
på en åländsk landsvägsfärja
Avdrag före förskottsinnehållning (t.ex. skogsarbetarens
motorsågsavdrag)
Anställningsoptioner eller
aktiepremier
Jag får inte längre lön av den som
beviljat mig anställningsoptioner.

Jag ansöker om förskottsskatt för anställningsoptioner.

Andel i personalfond
(skattepliktig)
1)

Inkomsten och den uttagna skatten framgår av t.ex. din senaste lönespecifikation eller en betalningsavi från utbetalaren.

cent
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3 Förmåner (t.ex. arbetslöshets- och sjukdagpenning, stöd för hemvård av barn, vuxenutbildningsstöd, startpeng)
Förmån

Förmånsbetalarens namn

ddmmåååå

ddmmåååå

Årets första utbetalningsdag2)

Årets sista utbetalningsdag2)

Uppskattning av hela
årets bruttoinkomster
euro

Bruttoinkomst som intjänats till
och med ändringsdagen
cent

euro

Förmånsbetalarens namn

Skatt som tagits ut före ändringen

euro

cent

Förmån

ddmmåååå

ddmmåååå

Årets första utbetalningsdag2)

Årets sista utbetalningsdag2)

Uppskattning av hela
årets bruttoinkomster

50102

euro

cent

Bruttoinkomst som intjänats till
och med ändringsdagen
cent

euro

Skatt som tagits ut före ändringen

cent

euro

cent

2)

Ange som årets första utbetalningsdag den dag från och med vilken förmånen har betalats ut i år och som sista utbetalningsdag den
dag då förmånen betalas ut sista gången i år.

4 Pensioner (t.ex. folkpension, ålderspension, pension som baserar sig på en försäkring och utgör kapitalinkomst)
Jag yrkar på periodisering av pensionsinkomsten och inkomstutjämning. (Bifoga alla beslut som gäller retroaktivt utbetalda pensioner.)
Pensionsutbetalarens namn

Pensionstyp

ddmmåååå

ddmmåååå

Årets första utbetalningsdag3)

Årets sista utbetalningsdag3)
Bruttoinkomst som intjänats till
och med ändringsdagen4)

Uppskattning av hela
årets bruttoinkomster
euro

cent

euro

Pensionsutbetalarens namn

Skatt som tagits ut före ändringen4)

cent

euro

Pensionstyp

VEROH 5010r 1.2018/3 2/8

ddmmåååå

ddmmåååå

Årets första utbetalningsdag3)

Årets sista utbetalningsdag3)
Bruttoinkomst som intjänats till
och med ändringsdagen4)

Uppskattning av hela
årets bruttoinkomster
euro

cent

cent

euro

Skatt som tagits ut före ändringen4)

cent

euro

cent
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Pensionsutbetalarens namn

Pensionstyp

ddmmåååå

ddmmåååå

Årets första utbetalningsdag3)

Årets sista utbetalningsdag3)

Uppskattning av hela
årets bruttoinkomster
euro

Bruttoinkomst som intjänats till
och med ändringsdagen4)
cent

euro

Pensionsutbetalarens namn

Skatt som tagits ut före ändringen4)

cent

euro

Pensionstyp

ddmmåååå

ddmmåååå

Årets första utbetalningsdag3)

Årets sista utbetalningsdag3)

Uppskattning av hela
årets bruttoinkomster

Bruttoinkomst som intjänats till
och med ändringsdagen4)
cent

euro

Skatt som tagits ut före ändringen4)

cent

euro

cent

50103

euro

cent

Pensionsutbetalarens namn

Pensionstyp

ddmmåååå

ddmmåååå

Årets första utbetalningsdag3)

Årets sista utbetalningsdag3)

Uppskattning av hela
årets bruttoinkomster
euro

Bruttoinkomst som intjänats till
och med ändringsdagen4)
cent

euro

Pensionsutbetalarens namn

Skatt som tagits ut före ändringen4)

cent

euro

Pensionstyp
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ddmmåååå

ddmmåååå

Årets första utbetalningsdag3)

Årets sista utbetalningsdag3)

Uppskattning av hela
årets bruttoinkomster
euro

3)

cent

Bruttoinkomst som intjänats till
och med ändringsdagen4)
cent

euro

Skatt som tagits ut före ändringen4)

cent

euro

cent

Ange som årets första utbetalningsdag den dag från och med vilken pensionen har betalats ut i år och som sista utbetalningsdag den
dag då pensionen betalas ut sista gången i år.
4)
Pensionen och förskottsinnehållningen framgår av betalningsavierna. Om pensionen börjar mitt under kalenderåret ska du bifoga till
din ansökan en kopia av pensionsbeslutet. Ange även löner inklusive semesterpenning, förmåner och övriga inkomster som du
mottagit under samma år.
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5 Övriga inkomster som omfattas av förskottsinnehållning
Uppskattning av hela
årets bruttoinkomster
euro

Bruttoinkomst som intjänats
till och med ändringsdagen5)
cent

euro

Skatt som tagits
ut före ändringen5)

cent

euro

cent

Arvoden och kostnadsersättningar till familjevårdare
Kostnadsersättning till
familjevårdare (som avdrag)
Arvoden till
närståendevårdare
Bruksavgifter
Arbetsersättningar (momsskyldig, ej i förskottsuppbördsregistret)
Utgifter som hänför sig till
arbetsersättningarna (momsskyl-

dig, ej i förskottsuppbördsregistret)

Arbetsersättningar
(ej momsskyldig eller i
förskottsuppbördsregistret)
Arvoden till idrottare
Övriga skattepliktiga förvärvsinkomster som omfattas av
förskottsinnehållning
5)

Inkomsten och den uttagna skatten framgår av t.ex. din senaste lönespecifikation eller en betalningsavi från utbetalaren.

6 Studiepenning (högskola, mellanstadium)
euro

cent Februari

euro

cent Mars

euro

cent April

euro

cent

Maj

euro

cent Juni

euro

cent Juli

euro

cent Augusti

euro

cent

September

euro

cent Oktober

euro

cent November

euro

cent December

euro

cent

50104

Januari

euro

cent

Skatt som tagits ut före ändringen

7 Personliga inkomster som omfattas av förskottsbetalning
Personliga förvärvsinkomster
Resultat av förvärvsverksamhet
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Löner som omfattas av förskottsbetalning
(arbetsgivaren är inte skyldig att verkställa förskottsinnehållning)
Pensioner som omfattas av förskottsbetalning
Stipendier som omfattas av förskottsbetalning
Personliga kapitalinkomster från vilka utgifter har dragits av
Övriga kapitalinkomster som omfattas av förskottsbetalning

euro

cent
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8 Avdrag från förvärvsinkomsterna

euro

cent

euro

cent

euro

cent

euro

cent

euro

cent

Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassaavgifter
Utgifter för förvärvande av löneinkomst
Utbildningsutgifter
Avdrag för arbetsrum
Arbetsredskap (materialkostnader och utgifter för användningen av egna arbetsredskap)
Ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor
Övriga utgifter
Utgifter för förvärvande av löneinkomst sammanlagt

50105

Utgifter för förvärvande av övriga inkomster än löneinkomster
Utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster
Utgifter som hänför sig till förmåner och andra förvärvsinkomster
Obligatoriska pensionsförsäkringspremier på andra inkomster än löner
FöPL-/LFöPL-försäkringspremier (då de inte dras av som utgifter i företagsverksamheten)
9 Avdrag från kapitalinkomsterna

Utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper sammanlagt per år
Övriga utgifter för förvärvande av kapitalinkomst
Ränta på bostadsskuld
Räntor på skuld för första bostad
Räntor på skuld för förvärvande av inkomst
Premier som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring och på ett LS-avtal
Barnförhöjning på underskottsgottgörelse ska göras i min egen beskattning för

barn.

10 Återbetalat delägarlån (dras av som utgift för förvärvande av kapitalinkomst)
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Aktiebolagets namn

FO-nummer

euro
Återbetalat delägarlån som har betalats senast det femte skatteåret efter att lånet lyftes.
År
År under vilket det återbetalda delägarlånet har beskattats som kapitalinkomst

cent
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11 Övriga avdrag

euro

cent

Underhållsbidrag sammanlagt/år
Barnets personbeteckning

Barnets personbeteckning

Barnets personbeteckning

Återkrävd inkomst, hurdan?

Återbetalningsår

Barnets personbeteckning

Inkomstbelopp

euro cent

Återkravsavdrag

euro

cent

Studielånsavdrag, amorteringar av studielånet
(För avdraget krävs FPA:s beslut om rätten till studielånsavdrag.)
12 Dividender och överskott
Dividender från andra än offentligt noterade bolag
euro

cent

Förvärvsinkomstandel, brutto

euro

cent

euro

cent

euro

cent

euroa

snt

euro

cent

Kapitalinkomstandel, brutto

50106

Förvärvsinkomstdividender från ett företag för vars verksamhet jag är försäkrad enligt FöPL.

Överskott från andra än offentligt noterade andelslag
euro

cent

Förvärvsinkomstandel, brutto

Kapitalinkomstandel, brutto

Förvärvsinkomstöverskott från ett företag för vars verksamhet jag är försäkrad enligt FöPL.

Dividender från offentligt noterade bolag, brutto
Dividender från offentligt noterade bolag, skattepliktiga i sin helhet
Överskott från offentligt noterade andelslag, brutto
13 Vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper
Överlåtelsevinster från värdepapper
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Överlåtelseförluster från värdepapper
14 Inkomst av företagsverksamhet
14.1 Rörelseidkare eller yrkesutövare
euro
Förvärvsinkomst av
näringsverksamhet

cent
Kapitalinkomst av
näringsverksamhet
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14.2 Jordbruksidkare6)

euro

cent

Förvärvsinkomst av jordbruk
6)

euro

cent

euro

cent

euro

cent

Kapitalinkomst av jordbruk

Vid behov kan du fylla i inkomsterna av virkesförsäljning i punkten 14.3 Skogsbruksidkare.

14.3 Skogsbruksidkare

euro

cent
Influtna inkomster
av virkesförsäljning

Inkomster av virkesförsäljning
Influtna förskottsinnehållningar
på inkomst av virkesförsäljning

14.4 Idkare av renhushållning
euro

cent
Kapitalinkomst av renhushållning

Förvärvsinkomst av renhushållning

14.5 Inkomster från sammanslutningar där du är delägare
Sammanslutningens FO-nummer

Sammanslutningens FO-nummer Sammanslutningens FO-nummer

euro

cent

Sammanslutningens FO-nummer

euro

Förvärvsinkomster av näringsverksamhet från sammanslutningar

Näringsverksamhetens kapitalinkomster från sammanslutningar

Jordbrukets förvärvsinkomster från sammanslutningar

Jordbrukets kapitalinkomster
från sammanslutningar

cent

Kapitalinkomster från personlig
förvärvskälla i sammanslutningar

50107

Säsongsartad företagsverksamhet
Första dag (ddmmåååå) – Sista dag (ddmmåååå)
Min företagsverksamhet är säsongsartad och jag vill
att raterna för förskottsskatt ska fastställas för perioden
Redogörelse för verksamheten och varför den anses vara säsongsartad

15 Uppgifter om FöPL-/LFöPL-arbetsinkomster
Uppgifterna påverkar beloppet av sjukvårdspremie och dagpenningspremie.

euroa

Arbetsinkomst i FöPL-försäkringen per år
Arbetsinkomst i LFöPL-försäkringen per år
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Löner från företagsverksamhet7)
7)

Löner, naturaförmåner och skattepliktiga kostnadsersättningar från företag för vars verksamhet du är försäkrad enligt FöPL eller
LFöPL. Lägg summan av dessa samt löner från övriga arbetsgivare till de förskottsinnehållningspliktiga inkomsterna.

16 Förändring av familjeförhållande
Jag har flyttat isär från min make permanent

ddmmåååå

snt
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17 Förskottsskatt som förfaller till betalning efter skatteårets utgång (tilläggsförskott)
Du kan be att Skatteförvaltningen påför dig tilläggsförskott efter skatteårets utgång. Du kan också be om tilläggsförskott på basis av
andra inkomster än sådana som omfattas av förskottsbetalning. Du kan lämna din ansökan efter skatteårets utgång till dess att
beskattningen slutförs. Välj en av följande som grund för tilläggsförskottet.

euro

cent

Jag
ansöker om

skatteår
euro i tilläggsförskott för skatteåret

Grund för tilläggsförskottet
Hyresinkomst

Överlåtelsevinst

Inkomst av företagsverksamhet
(näringsinkomst, jordbruksinkomst, inkomst från sammanslutningar)

Utlandsinkomst

Förskottsinnehållningen på förvärvsinkomster har varit för liten.

Förskottsinnehållningen på kapitalinkomst har varit
för liten.

Annan orsak:

Jag anger inte någon grund för tilläggsförskottet.

Jag vill att jag påförs tilläggsförskott enligt uppgifterna jag lämnar
(Fyll i alla dina inkomster och avdrag under skatteåret.)
18 Tillägsuppgifter

50108

Kontaktperson för ytterligare information

Telefonnummer under tjänstetid

19 Bilagor till ansökan
Resekostnader –
Resor mellan bostaden och arbetsplatsen
Fyll i blankett 1A

Överlåtelsevinst eller -förlust
Fyll i blankett 9

Resekostnader – Veckoslutsresor
Fyll i blankett 1B

Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats
till företag
Fyll i blankett 14A

Resekostnader – Resor till en sekundär arbetsplats
Fyll i blankett 1C

Hushållsavdrag – lön som betalats till en anställd
Fyll i blankett 14B

Resekostnader – Resor som dras av som utgifter för förvärvande av inkomst (t.ex. resor inom specialbranscher)
Fyll i blankett 1D

Redogörelse för utlandsinkomster (förvärvsinkomst)
Fyll i blankett 16A

Hyresinkomster av aktielägenheter
Fyll i blankett 7H

Redogörelse för utlandsinkomster (kapitalinkomst)
Fyll i blankett 16B

Hyresinkomster av fastigheter
Fyll i blankett 7K

Avdrag för bostad på arbetsorten
Fyll i blankett 19
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Hyresinkomster från annan egendom
Fyll i blankett 7L

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 sidan 1

Töm blanketten

