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1 Sökande 
Namn Personbeteckning eller födelsedatum 

Adress i Finland 

Telefonnummer 

Boendeform i Finland 

Hyresbostad Ägarbostad Bostad som arbetsgivaren tillhandahåller 

Annan, vilken? 
Adress i utlandet 

Boendeform i utlandet 

Hyresbostad Ägarbostad Bostad som arbetsgivaren tillhandahåller 

Annan, vilken? 

2 Familjeförhållanden 
Har du en make eller maka 

Ja Nej 

Makens eller makans medborgarskap 

Makens eller makans namn Makens eller makans personbeteckning eller födelsedatum 

Makens eller makans adress i Finland 

Makens eller makans adress i utlandet 

Minderårigt barns namn Minderårigt barns födelsedatum 

Minderåriga barns adresser 

Längden och syftet med familjemedlemmarnas vistelse i Finland och i utlandet 
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3 Anställningsförhållande 

Jag arbetar inte Jag arbetar i Finland 

Jag arbetar i annat land än Finland Jag arbetar i Finland och i annat land än Finland 
Arbetsgivare i Finland 
Namn 

Kontaktpersonens namn 

Adress Telefonnummer 

Anställningsförhållandets varaktighet 

Tidsbestämd Gäller tills vidare 

Anställningsförhållandets startdatum och slutdatum (ddmmåååå−ddmmåååå) 

Arbetsgivare i annat land än Finland 
Namn 

Kontaktpersonens namn 

Adress Telefonnummer 

Anställningsförhållandets varaktighet 

Tidsbestämd Gäller tills vidare 

Anställningsförhållandets startdatum och slutdatum (ddmmåååå−ddmmåååå) 

Mer information om arbetet 

4 Egen företagsverksamhet 
Bedriver du företagsverksamhet? 

Ja Nej 

FO-nummer eller annan utländsk beteckning 

Företagets namn 

Egen ställning i företaget 

Mer information om företagsverksamheten 



 

Personbeteckning eller födelsedatum 

ANSÖKAN FÖR UTREDNING AV 
STADIGVARANDE BONINGSORT 

V
E

R
O

H
 1

25
5r

 1
.2

02
0/

2 
(s

id
a 

3/
3)

 
12

55
3 

5 Studier 
Studerar du i Finland? 

Ja Nej 

Studerar du utomlands? 

Ja Nej 
Mer information om studierna 

6 Vistelse i Finland och utlandet Dagar 

Vistelsedagar i Finland under det följande året (egen uppskattning) 

Vistelsedagar i utlandet under det följande året (egen uppskattning) 

Vistelsedagar i Finland under det innevarande kalenderåret 

Det huvudsakliga syftet med vistelsen i Finland 

Vistelsedagar i utlandet under det innevarande kalenderåret 

Dagar 

Det huvudsakliga syftet med vistelsen i utlandet 

Jag har vistats i Finland tidigare År 

Ja Nej 
Orsaken till tidigare vistelse 

7 Tilläggsuppgifter som kan påverka fastställandet av stadigvarande boningsort 

Datum Underskrift och namnförtydligande Telefonnummer

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. 
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