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RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN 
LÄHDEVEROKORTTI-, VEROKORTTI-, 
ENNAKKOVERO- TAI VERONUMERO-
HAKEMUS Verohallinto  

PL 700  
00052 VERO 

Hae tällä lomakkeella lähdeverokorttia, verokorttia tai ennakkoveroa, jos asut pysyvästi ulkomailla tai jos tulet Suomeen
enintään 6 kuukaudeksi. Rakennus- tai laivanrakennusalalla työskentelevä voi pyytää tällä lomakkeella veronumeron
merkitsemistä veronumerorekisteriin. 

1 Hakemus ja verovuosi 
Haen 

lähdeverokorttia verokorttia ennakkoveroa. 

Verovuosi 

Jos haet verokorttia eli ansiotulojesi progressiivista verottamista, liitä mukaan lomake 6148 ”Vaatimus ansiotulojen progressiivisesta 
verottamisesta”. 

Pyydän veronumeroni merkitsemistä veronumerorekisteriin, koska työskentelen 

rakennusalalla laivanrakennusalalla 

2 Henkilötiedot 
Sukunimi Etunimet 

Suomalainen henkilötunnus Syntymäaika (ppkkvvvv) 

Asuinvaltio Kansalaisuus 

Verotunniste asuinvaltiossa (Tax Identification Number, TIN) 

Osoite asuinvaltiossa 
Katuosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Valtio 

Osoite Suomessa 

Postiosoite (katu tai tie) 
Talon-
nro Porras Huoneis-

ton nro PL Postinumero Postitoimipaikka 

Täytä, jos haet rajoitetusti verovelvollisen verokorttia, ennakkoveroa tai veronumeroa. 
IBAN- tai muu kansainvälinen tilinumero BIC tai SWIFT 

3 Suomessa oleskeluun liittyvät tiedot 
Suomeen saapumispäivä (ppkkvvvv) Arvioitu lähtöpäivä Suomesta (ppkkvvvv) 

Aikaisemmat oleskelujaksot Suomessa 
(ppkkvvvv–ppkkvvvv) (ppkkvvvv–ppkkvvvv) 

Arvioitko oleskelevasi Suomessa yhtäjaksoisesti yli 6kk? 

kyllä ei 

Jos oleskelet Suomessa enintään 6 kk, ilmoita työskentelypäivien lukumäärä. 

Suomessa: ulkomailla: 



Henkilötunnus 
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4 Työskentelyyn liittyvät tiedot (Täytä myös muista kuin työskentelystä saaduista suorituksista.) 
Minulla on asuinvaltiostani saatu A1/E101-todistus 

Kyllä 

Todistuksen voimassaoloaika (ppkkvvvv–ppkkvvvv) 

Työskentelyaika Suomessa (ppkkvvvv–ppkkvvvv) Työsuhteen tai toimeksiannon tyyppi 

vuokratyöntekijä työsuhteinen ammatinharjoittaja 
Arvio Suomesta saadusta tulosta 
Tulon luonne 

palkka työkorvaus 
muu: 
mikä? 

Tulo on 

merityötuloa 
urheilijan tai esiintyvän
taiteilijan tuloa. 

Koko Suomessa työskentelyn ajalta 
euroa snt 

Verovuoden aikana 
euroa snt kuukausipalkka 

tuntipalkka 
Työnantajan tai työkorvauksen maksajan nimi Työskentelypaikkakunnat 

Suomalaisen työnteettäjän nimi (täytä vain, jos olet vuokratyöntekijä) Henkilötunnus tai Y-tunnus 

Työnantajan suomalainen Y-tunnus Työnantajan ulkomainen TIN-tunnus tai Business ID Työnantajan kotivaltio 

Työnantajan edustaja Suomessa (nimi) Henkilötunnus tai Y-tunnus 

5 Opiskeluun liittyvät tiedot 
Jos suoritat asuinvaltion opintoihin liittyvää harjoittelua, täytä/merkitse tähän oppilaitos ja opintosuunta. 
Oppilaitos asuinvaltiossa ja opintosuunta 

6 Verokortin toimitusosoite 

Nimi 

Postiosoite (katu tai tie) Talon nro Porras Huoneiston nro 

PL Postinumero Postitoimipaikka 

Valtio 

7 Lisätietojen antaja 

Hakemusta täydentäviä tietoja antaa (nimi) Puhelinnumero 

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. 
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