VEROKORTTIHAKEMUS JA/TAI
ENNAKKOVEROHAKEMUS

HAE VERKOSSA
vero.fi/omavero

Verohallinto
PL 700
00052 VERO

Tyhjennä

Hae tällä lomakkeella verokorttia ja/tai ennakkoveroa, jos olet yleisesti verovelvollinen henkilöasiakas, liikkeen- tai
ammatinharjoittaja, maa- tai metsätalouden harjoittaja tai yhtymän osakas. Vaikka hakisit muutosta vain ennakkoveroon,
ilmoita hakemuksessa kaikki tulosi ja vähennyksesi koko vuodelta. Aikaisempi verokortti tai ennakkovero on voimassa,
kunnes saat uuden päätöksen. Ennakkoveron erät pitää maksaa eräpäivinä, vaikka muutoshakemus olisi tehty. Verovuoden
päättymisen jälkeen voit pyytää tällä lomakkeella myös ennakkoveron määräämistä tai korottamista.
Henkilö, joka asuu pysyvästi ulkomailla tai tulee Suomeen enintään 6 kuukaudeksi ja hakee rajoitetusti verovelvollisen
lähdeverokorttia, verokorttia tai ennakkoveroa, täyttää lomakkeen 5057.
Henkilö, joka asuu pysyvästi ulkomailla tai tulee Suomeen enintään 6 kuukaudeksi ja hakee progressiivista verotusta, täyttää
lomakkeet 5057 ja 6148.
Henkilö, joka asuu tai on asunut ulkomailla ja tulee Suomeen yli 6 kuukaudeksi ja hakee verokorttia tai ennakkoveroa, täyttää
lomakkeen 5042.
Henkilö, joka muuttaa ulkomaille tai asuu siellä ja hakee verokorttia tai lähdeverokorttia, täyttää lomakkeen 6207a.

1 Henkilötiedot ja verovuosi

50101

Nimi

Verovuosi

Henkilötunnus tai Y-tunnus

ppkkvvvv
Haen verokorttia, alkaen
Haen ennakkoveroa, muutosta ennakkoveroon tai ennakkoveron poistoa.
Haluan, että verokortissani huomioidaan kaikkien tulojeni perusteella maksettavien verojen määrä ja minulle ei määrätä ennakkoveroa.
Haluan, että minulle määrätään ennakkovero muista kuin ennakonpidätyksen alaisista tuloista.
Haluan, että minulle määrätään verovuoden päättymisen jälkeen erääntyvä ennakkovero (lisäennakko). Katso lomakkeen kohta 17.
2 Palkat ja luontoisedut
Vaadin jaksotusta ja tulontasausta. (Liitä mukaan suorituksen maksajan todistus kertatulosta ja sen maksamisen perusteista.)
Arvio koko vuoden
bruttotuloista
euroa

Muutosajankohtaan
mennessä saatu bruttotulo1)
snt

euroa

Muutosajankohtaan
mennessä pidätetty vero1)

snt

euroa

Palkat ja luontoisedut
Muut veronalaiset
kustannuskorvaukset
Perhepäivähoitajan
kustannusten korvaukset
Merityötulot ja luontoisedut
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Palkat ja luontoisedut
Ahvenanmaan maantielautalta
Vähennys ennen ennakonpidätystä (esim. metsurin
moottorisahavähennys)
Työsuhdeoptiot tai
osakepalkkiot
En saa enää palkkaa työsuhdeoption antajalta.

Haluan ennakkoveron työsuhdeoptioista.

Henkilöstörahasto-osuus
(veronalainen)
1)

Saatu tulo ja pidätetty vero käyvät ilmi esim. viimeisimmästä palkkalaskelmasta tai maksajan lähettämästä maksuilmoituksesta.

snt

VEROKORTTIHAKEMUS JA/TAI
ENNAKKOVEROHAKEMUS
Henkilötunnus tai Y-tunnus

Verovuosi

3 Etuudet (esim. työttömyys- ja sairauspäiväraha, kotihoidontuki, aikuiskoulutustuki, starttiraha)
Etuuden nimi

Etuuden maksajan nimi

ppkkvvvv

ppkkvvvv

Alkamispäivä kuluvana vuonna2)

Päättymispäivä kuluvana vuonna2)

Arvio koko vuoden
bruttotuloista
euroa

Muutosajankohtaan mennessä saatu
bruttotulo
snt

euroa

Etuuden maksajan nimi

Muutosajankohtaan mennessä
pidätetty vero

snt

euroa

Etuuden nimi

ppkkvvvv

ppkkvvvv

Alkamispäivä kuluvana vuonna2)

Päättymispäivä kuluvana vuonna2)

Arvio koko vuoden
bruttotuloista

50102

euroa

2)

snt

Muutosajankohtaan mennessä saatu
bruttotulo
snt

euroa

Muutosajankohtaan mennessä
pidätetty vero

snt

euroa

snt

Merkitse alkamispäiväksi päivämäärä, josta alkaen etuutta on tänä vuonna maksettu ja päättymispäiväksi päivämäärä, jolloin
etuutta maksetaan viimeisen kerran tänä vuonna.

4 Eläkkeet (esim. kansaneläke, vanhuuseläke, vakuutukseen perustuva pääomatuloa oleva eläke)
Vaadin eläketulon jaksotusta ja tulontasausta. (Liitä mukaan kaikki takautuvasti maksettuihin eläkkeisiin liittyvät päätökset.)
Eläkkeen maksajan nimi

Eläkkeen laji

ppkkvvvv

ppkkvvvv

Alkamispäivä kuluvana vuonna3)

Päättymispäivä kuluvana vuonna3)

Arvio koko vuoden
bruttotuloista
euroa

Muutosajankohtaan mennessä saatu
bruttotulo4)
snt

euroa

Eläkkeen maksajan nimi

Muutosajankohtaan mennessä
pidätetty vero4)

snt

euroa

Eläkkeen laji
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ppkkvvvv

ppkkvvvv

Alkamispäivä kuluvana vuonna3)

Päättymispäivä kuluvana vuonna3)

Arvio koko vuoden
bruttotuloista
euroa

snt

Muutosajankohtaan mennessä saatu
bruttotulo4)
snt

euroa

snt

Muutosajankohtaan mennessä
pidätetty vero4)
euroa

snt

VEROKORTTIHAKEMUS JA/TAI
ENNAKKOVEROHAKEMUS
Henkilötunnus tai Y-tunnus

Verovuosi

Eläkkeen maksajan nimi

Eläkkeen laji

ppkkvvvv

ppkkvvvv

Alkamispäivä kuluvana vuonna3)

Päättymispäivä kuluvana vuonna3)

Arvio koko vuoden
bruttotuloista
euroa

Muutosajankohtaan mennessä saatu
bruttotulo4)
snt

euroa

Eläkkeen maksajan nimi

Muutosajankohtaan mennessä
pidätetty vero4)

snt

euroa

Eläkkeen laji

ppkkvvvv

ppkkvvvv

Alkamispäivä kuluvana vuonna3)

Päättymispäivä kuluvana vuonna3)

Arvio koko vuoden
bruttotuloista

Muutosajankohtaan mennessä saatu
bruttotulo4)
snt

euroa

Muutosajankohtaan mennessä
pidätetty vero4)

snt

euroa

snt

50103

euroa

snt

Eläkkeen maksajan nimi

Eläkkeen laji

ppkkvvvv

ppkkvvvv

Alkamispäivä kuluvana vuonna3)

Päättymispäivä kuluvana vuonna3)

Arvio koko vuoden
bruttotuloista
euroa

Muutosajankohtaan mennessä saatu
bruttotulo4)
snt

euroa

Eläkkeen maksajan nimi

Muutosajankohtaan mennessä
pidätetty vero4)

snt

euroa

Eläkkeen laji
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ppkkvvvv

ppkkvvvv

Alkamispäivä kuluvana vuonna3)

Päättymispäivä kuluvana vuonna3)

Arvio koko vuoden
bruttotuloista
euroa

3)

snt

Muutosajankohtaan mennessä saatu
bruttotulo4)
snt

euroa

snt

Muutosajankohtaan mennessä
pidätetty vero4)
euroa

Merkitse alkamispäiväksi päivämäärä, josta alkaen eläkettä on tänä vuonna maksettu ja päättymispäiväksi päivämäärä, jolloin
eläkettä maksetaan viimeisen kerran tänä vuonna.
4)
Saatu eläke ja ennakonpidätys käyvät ilmi maksuilmoituksista. Jos eläke alkaa kesken kalenterivuoden, liitä hakemukseen kopio
eläkepäätöksestä. Ilmoita myös samana vuonna saadut palkat ja niihin sisältyvät lomarahat sekä etuudet ja muut tulot.

snt

VEROKORTTIHAKEMUS JA/TAI
ENNAKKOVEROHAKEMUS
Henkilötunnus tai Y-tunnus

Verovuosi

5 Muut ennakonpidätyksen alaiset tulot
Arvio koko vuoden
bruttotuloista

Muutosajankohtaan
mennessä saatu bruttotulo5)

euroa

snt

euroa

Muutosajankohtaan
mennessä pidätetty vero5)

snt

euroa

snt

Perhehoitajan palkkiot ja
kustannusten korvaukset
Perhehoitajan kustannusten
korvaukset (vähennyksenä)
Omaishoitajan palkkio
Käyttökorvaukset
Ennakkoperintärekisteröimättömän työkorvaukset ALV
Ennakkoperintärekisteröimättömän työkorvaukseen
ALV liittyvät menot
Ennakkoperintärekisteröimättömän työkorvaukset ei ALV
Urheilijan palkkiot
Muu veronalainen ennakonpidätyksen alainen ansiotulo
5)

Saatu tulo ja pidätetty vero käyvät ilmi esim. viimeisimmästä palkkalaskelmasta tai maksajan lähettämästä maksuilmoituksesta.

6 Opintoraha (korkeakoulu, keskiaste)
euroa

snt

Helmikuu

euroa

snt

Maaliskuu

euroa

snt

Huhtikuu

euroa

snt

Toukokuu

euroa

snt

Kesäkuu

euroa

snt

Heinäkuu

euroa

snt

Elokuu

euroa

snt

Syyskuu

euroa

snt

Lokakuu

euroa

snt

Marraskuu

euroa

snt

Joulukuu

euroa

snt

50104

Tammikuu

euroa

snt

Muutosajankohtaan mennessä pidätetty vero

7 Henkilökohtaiset ennakonkannon alaiset tulot
Henkilökohtaiset ansiotulot
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Tulonhankkimistoiminnan tulos
Ennakonkannon alaiset palkat (työnantaja ei ole ennakonpidätysvelvollinen)
Ennakonkannon alaiset eläkkeet
Ennakonkannon alaiset apurahat
Henkilökohtaiset pääomatulot, joista on vähennetty menot
Muut ennakonkannon alaiset pääomatulot

euroa

snt

VEROKORTTIHAKEMUS JA/TAI
ENNAKKOVEROHAKEMUS
Henkilötunnus tai Y-tunnus

Verovuosi

8 Vähennykset ansiotuloista

euroa

snt

euroa

snt

euroa

snt

euroa

snt

euroa

snt

Työmarkkinajärjestöjen jäsen- ja työttömyyskassamaksut
Palkkatulojen tulonhankkimismenot
Koulutusmenot
Työhuonevähennys
Työvälineet (materiaalikustannukset ja menot omien työvälineiden käytöstä)
Lisääntyneet elantokustannukset, jotka ovat aiheutuneet työmatkoista
Muut menot
Palkkatulojen tulonhankkimismenot yhteensä

50105

Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot
Muiden työtulojen tulonhankkimismenot
Etuuksiin ja muihin ansiotuloihin kohdistuvat menot
Pakolliset eläkevakuutusmaksut muista kuin palkoista
YEL- tai MYEL-vakuutusmaksut (kun niitä ei vähennetä yritystoiminnan menoina)
9 Vähennykset pääomatuloista

Arvopapereiden hoito- ja säilytysmenot yhteensä / vuosi
Muut pääomatulojen tulonhankkimismenot
Asuntovelan korko
Ensiasunnon velan korko
Tulonhankkimisvelan korko
Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut
Alijäämähyvityksen lapsikorotus on tehtävä omassa verotuksessani

lapsesta.

10 Takaisin maksettu osakaslaina (vähennetään pääomatulojen tulonhankkimismenona)
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Osakeyhtiön nimi

Y-tunnus

euroa
Takaisin maksettu osakaslaina, jonka maksu on suoritettu viimeistään viidentenä
verovuotena lainan nostamisvuoden jälkeen.
Vuosi
Vuosi jolloin takaisin maksettu osakaslaina on verotettu pääomatulona

snt

VEROKORTTIHAKEMUS JA/TAI
ENNAKKOVEROHAKEMUS
Henkilötunnus tai Y-tunnus

Verovuosi

11 Muut vähennykset

euroa

snt

Elatusmaksut yhteensä / vuosi
Lapsen henkilötunnus

Lapsen henkilötunnus

Lapsen henkilötunnus

Takaisin peritty tulo, mikä?

Takaisinmaksuvuosi

Lapsen henkilötunnus

euroa

Tulon määrä

snt

Takaisinperintävähennys

euroa

snt

Opintolainavähennys, opintolainan lyhennykset
(Vähennyksen saaminen edellyttää Kelan päätöstä opintolainavähennyksestä.)
12 Osingot ja ylijäämät
Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä
euroa

snt

snt

euroa

snt

euroa

snt

euroa

snt

Pääomatulo-osuus bruttona

Ansiotulo-osuus bruttona

50106

euroa

Ansiotuloa olevat osingot ovat yritykseltä, jonka toiminnasta olen YEL-vakuutettu.

Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista
euroa

snt

Ansiotulo-osuus bruttona

Pääomatulo-osuus bruttona

Ansiotuloa olevat ylijäämät ovat yritykseltä, jonka toiminnasta olen YEL-vakuutettu.

Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä, bruttona
Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä, kokonaan veronalaista
Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista, bruttona
13 Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot
Arvopapereiden luovutusvoitot
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Arvopapereiden luovutustappiot
14 Yritystoiminnan tulot
14.1 Liikkeen- tai ammatinharjoittaja
euroa
Elinkeinotoiminnan ansiotulo

snt

euroa
Elinkeinotoiminnan pääomatulo

snt

VEROKORTTIHAKEMUS JA/TAI
ENNAKKOVEROHAKEMUS
Henkilötunnus tai Y-tunnus

Verovuosi

14.2 Maatalouden harjoittaja6)

euroa

snt

Maatalouden ansiotulo
6)

euroa

snt

euroa

snt

euroa

snt

Maatalouden pääomatulo

Täytä tarvittaessa puun myyntitulot kohtaan 14.3 Metsätalouden harjoittaja.

14.3 Metsätalouden harjoittaja

euroa

snt

Puun myyntitulot

Kertyneet puun myyntitulot

Kertyneet ennakonpidätykset
puun myyntitulosta

14.4 Porotalouden harjoittaja

euroa

snt

Porotalouden ansiotulo

Porotalouden pääomatulo

14.5 Tulot yhtymistä, joissa osakkaana
Yhtymän Y-tunnus

Yhtymän Y-tunnus

euroa

Yhtymän Y-tunnus

snt

Yhtymän Y-tunnus

euroa

Elinkeinotoiminnan
ansiotulot yhtymistä

Elinkeinotoiminnan
pääomatulot yhtymistä

Maatalouden
ansiotulot yhtymistä

Maatalouden
pääomatulot yhtymistä

snt

Yhtymistä saadut henkilökohtaisen
tulolähteen pääomatulot

50107

Kausiluontoinen yritystoiminta
Alkamispäivä (ppkkvvvv)‒Päättymispäivä (ppkkvvvv)
Harjoitan yritystoimintaa kausiluontoisesti
ja haluan ennakkoveron erät ajanjaksolle
Selvitys toiminnasta ja sen kausiluonteisuudesta

15 YEL/MYEL-työtulotiedot
Tiedot vaikuttavat sairaanhoito- ja päivärahamaksun määrään.

euroa

YEL-vakuutuksen työtulo vuodessa
MYEL-vakuutuksen työtulo vuodessa
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Yritystoiminnasta saadut palkat7)
7)

Palkat, luontoisedut ja veronalaiset kustannusten korvaukset yritykseltä, jonka toiminnasta olet YEL- tai MYEL-vakuutettu.
Merkitse nämä sekä muilta työnantajilta saadut palkat myös ennakonpidätyksen alaisiin tuloihin.

16 Perhesuhteen muutos
Olen muuttanut puolisostani pysyvästi erilleen

ppkkvvvv

snt

VEROKORTTIHAKEMUS JA/TAI
ENNAKKOVEROHAKEMUS
Henkilötunnus tai Y-tunnus

Verovuosi

17 Verovuoden päättymisen jälkeen erääntyvä ennakkovero (lisäennakko)
Voit pyytää Verohallintoa määräämään lisäennakon verovuoden päättymisen jälkeen. Voit pyytää lisäennakkoa myös muun kuin
ennakonkannon alaisen tulon perusteella. Hakemuksen voit tehdä verovuoden päättymisen jälkeen verotuksen valmistumiseen saakka.
Valitse alla olevista vaihtoehdoista peruste lisäennakolle.

euroa

Verovuosi

snt

Haen

euron suuruista lisäennakkoa verovuodelle

Peruste lisäennakolle
Vuokratulo

Luovutusvoitto

Yritystoiminnan tulo
(elinkeinotoiminnan tulo, maatalouden tulo, tulot yhtymistä)

Ulkomaantulot

Ansiotulojen ennakonpidätys on ollut liian pieni.

Pääomatulojen ennakonpidätys on ollut liian pieni.

Muu syy:

En ilmoita perustetta lisäennakolle.

Haluan, että minulle määrätään lisäennakko ilmoittamieni tietojen perusteella
(Täytä lomakkeeseen kaikki verovuoden tulosi ja vähennyksesi.)
18 Lisätiedot

50108

Lisätietoja antaa

Puhelinnumero virka-aikana

19 Hakemuksen liitteet
Matkakulut – Asunnon ja työpaikan väliset matkat
Täytä lomake 1A

Luovutusvoitto tai –tappio
Täytä lomake 9

Matkakulut – Viikonloppumatkat
Täytä lomake 1B

Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta
työkorvauksesta
Täytä lomake 14A

Matkakulut – Matkat toissijaiselle työpaikalle
Täytä lomake 1C

Kotitalousvähennys – työntekijälle maksettu palkka
Täytä lomake 14B

Matkakulut – Tulonhankkimismenoina vähennettävät
matkat (esim. erityisalojen matkakulut)
Täytä lomake 1D

Selvitys ulkomaantuloista (ansiotulot)
Täytä lomake 16A

Vuokratulot osakehuoneistot
Täytä lomake 7H

Selvitys ulkomaantuloista (pääomatulot)
Täytä lomake 16B

Vuokratulot kiinteistö
Täytä lomake 7K

Työasuntovähennys
Täytä lomake 19
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Vuokratulot muu omaisuus
Täytä lomake 7L

Päiväys

Allekirjoitus

Puhelinnumero

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

Sivulle 1

Tyhjennä

