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Belgia, Bosnia-Hertsegovina, Egypti, 
Espanja, Filippiinit, Italia, Japani, 
Korean tasavalta, Kosovo, Kreikka, 
Kroatia, Luxemburg, Malesia, 
Montenegro, Portugali, Ranska, Saksa, 
Sambia, Serbia, Sveitsi, Tansania, Unkari
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Etsi alta työskentelyvaltio ja vastaa kysymyksin.

Onko työskentelyvaltiolla verotusoikeus?

- eli oleskeletko työskentelyvaltiossa yli 183 
päivänä kalenterivuoden aikana tai onko 
työnantaja työskentelyvaltiosta?**

Alankomaat, USA, Arabiemiraatit, Argentiina, 
Armenia, Australia, Azerbaidzhan, Barbados, 
Bermuda, Brasilia, Bulgaria, Etelä- Afrikka, 
Georgia, Guernsey, Indonesia, Intia, Irlanti, 
Islanti, Iso-Britannia, Israel, Itävalta, Jersey, 
Kanada, Kazakstan, Kiina, Kirgistan, Kypros, 
Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Man-saari, 
Marokko, Meksiko, Moldova, Norja, Pakistan, 
Puola, Romania, Ruotsi, Singapore, Slovakia, 
Slovenia, Sri Lanka, Tadzikistan, Tanska, 
Thaimaa, Tsekki, Turkki, Ukraina, Uruguay, 
Uusi-Seelanti*, Uzbekistan, Valko-Venäjä, 
Venäjä*, Vietnam, Viro

Muu 
valtio1)

Onko työskentelyvaltiolla verotusoikeus?

- eli oleskeletko työskentelyvaltiossa yli 183 
päivänä perättäisten 12 kuukauden* aikana, tai 
onko työnantaja työskentelyvaltiosta?**

kyllä kyllä   ei

Onko kyseessä yhtäjaksoisesti vähintään 
kuusi kuukautta kestävä ulkomaan- 
työskentely, jonka aikana et oleskele 
Suomessa enempää kuin keskimäärin 
6 päivänä kuukautta kohden?***

   ei

   ei kyllä    ei kyllä

Sääntö ei sovellu Sääntö ei sovelluSääntö ei sovellu Sääntö soveltuu Sääntö soveltuu

* Venäjällä ei ole rakennustyössä saatuun palkkaan verotusoikeutta oleskeluajan perusteella. Verotusoikeus 
edellyttää sitä, että suomalaisella työnantajallasi on Venäjällä kiinteä toimipaikka. 
183 pv lasketaan Uudessa Seelannissa per 1.4-31.3.

1) Muulla valtiolla tarkoitetaan valtiota, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

**** Kaksinkertainen verotus poistetaan siten, että ulkomainen vero vähennetään Suomessa samasta tulosta 
maksettavasta verosta (hyvitysmenetelmä). Jos kuitenkin työskentelyvaltiolla on verotusoikeus Espanjassa, 
Egyptissä, Portugalissa, Ranskassa tai pohjoismaissa ansaittuun palkkaan, Suomi yleensä soveltaa vapautus- 
menetelmää: Tuloa ei veroteta Suomessa, mutta se vaikuttaa korottavasti muun ansiotulon veroprosenttiin.

*** Myös lähtö- ja tulopäivät ovat Suomessaolopäiviä. Kuuden kuukauden aika lasketaan lähtöpäivästä aina 
kuukausi eteenpäin.

** Työskentelyvaltiolla ei aina ole verotusoikeutta työskentelyvaltion julkisyhteisöltä saatuun palkkaan, Ruotsissa 
tai Norjassa rajakunnassa ansaittuun palkkaan taikka opettajana/tutkijana Egyptissä, Espanjassa, Iso-Britanni- 
assa, Japanissa tai Ranskassa ansaittuun palkkaan. Poikkeustapauksessa työskentelyvaltiolla on verotusoikeus, 
koska työntekijä katsotaan vuokratuksi työntekijäksi (usein esim. rakennustoiminnassa Norjassa) tai koska palkka 
liittyy esim. suomalaiselle työnantajalle työskentelyvaltioon muodostuneeseen kiinteään toimipaikkaan (esim. 
pitempiaikainen työmaa rakennustoiminnassa).

Normaali verotus 
Suomessa.

Kaksinkertainen 
verotus
poistetaan.****

Ao. palkasta ei 
tuloveroja 
Suomessa.

Normaali verotus 
Suomessa.
Mahdollinen muun 
valtion1)

tulovero hyvitetään.

Ao. palkasta ei 
tuloveroja 
Suomessa.

Onko kyseessä yhtäjaksoisesti vähintään 
kuusi kuukautta kestävä ulkomaan- 
työskentely, jonka aikana et oleskele 
Suomessa enempää kuin keskimäärin 
6 päivänä kuukautta kohden?***

Jos työskentelyvaltiolla on verotusoikeus, ota yhteyttä työskentelyvaltion viranomaisiin veron määrän ja 
maksutavan selvittämiseksi.


