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The aim of the thesis was to get clarity on the employee ´s tax policy, when the 
employee is sent as a finnish employee. The goal was to create a clear descrip-
tion of the tax standards and how to proceed with regard to income taxation for 
the employee. The aim was to find out which things affect taxation and the allo-
cation of taxes to right state. A study was carried out by the team on the issues 
and legislation that affect tax practice. the team did the research for Fire Impact 
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As a research method,  a data research was used. Examination of the material 
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be a good idea to check the tax policy with the authority on a case-by-case basis 
before sending the employee. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

Opinnäytetyöni aiheeksi vallitsin suomalaisen työntekijän verotuksen Ruotsissa, 

kun työnantajana on suomalainen yritys. Lähtökohtaisesti on olemassa olevat oh-

jeet, miten toimitaan, kun suomalainen toimii ulkomailla työtehtävissä, mutta on 

olemassa kysymyksiä, joihin halusin selvennystä yritykselleni ja työntekijöille 

tässä tutkimustyössä. Tavoitteena oli luoda selkeä kuvaus verotuskäytännöstä 

työntekijän työskennellessä suomalaisen työnantajan lähettämänä työntekijänä 

Ruotsissa. 

Fire Impact Oy yrityksessä, jolle tutkimustyö tehtiin, toimii vaihtelevasti 6-9 kau-

kolämpöasentajaa/ -hitsaajaa. Yrityksen päätoimialana on kaukolämpöhitsaus, ja 

asennustyöt. Työt sijaitsevat lähinnä Ruotsin Tukholman alueella. Työntekijöiden 

työsuhteet ovat tilapäisiä ja kestävät 1-6 viikkoa tilaajien tarpeesta riippuen. Työ-

kohde ja työskentelypaikkakunta saattavat vaihtua työkomennuksen aikana 

Ruotsissa. Yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa.   

Tätä opinnäytetyötä varten tein sähköpostihaastattelun Pohjoiskalotin Rajaneu-

vontaan. Päivi Koivupalo oli haastatteluun vastaaja ja hän toimii kordinaattorina 

Pohjoiskalotin Rajaneuvonnassa. Haastattelua varten kysyin ensin lupaa haas-

tattelulle häneltä sähköpostitse. Hän suostui haastatteluun, ja keskustelimme ai-

heesta muutaman sähköpostiviestin verran. Minä kysyin aiheeseen liittyviä kysy-

myksiä, ja hän vastasi niihin vastuuvapautuslausekkeen turvin.  

Työntekijöiden ansiotulojen verot on maksettu Suomeen, ja Ruotsi ei ole vaatinut 

verotusoikeutta työntekijöiden palkkoihin. Halusin perehtyä NT1-lomakkeen lä-

hettämisen velvollisuuteen, ja selvittää koskeeko lomakkeen täyttäminen case-

yritystä. Karttunen (2007) toteaa, että jos työntekijä työskentelee toisessa Poh-

joismaassa alle kuusi kuukautta, työnantajana täytyy heti työskentelyn alkaessa 

täyttää verottajaa varten NT1- lomake. Lomakkeen tarkoituksena on osoittaa se, 

että työntekijän palkasta toimitetaan ennakonpidätys Suomeen ulkomaan työs-

kentelyn aikana. 
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Opinnäytetyöni liittyy Tradenomintutkintooni. Opintojeni pääpaino on kauppa, 

hallinto ja oikeustieteet sekä yrityksien riskienhallinta. Tutkimustehtävän rajaami-

nen kohdistui lähinnä voimassa olevaan työoikeuteen ja verotuslakiin, joka on 

lähellä opintojeni suuntautumista. 

 

Tutkimuksen kohteena on työntekijän verotuskäytäntö. Tutkimuksessa selvitän, 

miten toimitaan ja mitkä ovat velvollisuudet verojenmaksamisessa, sekä miten 

verojenmaksun kohdemaa valitaan oikein. Selvitän työnantajan ja työntekijän vel-

vollisuudet työntekijän verotusta ajatellen, kun hänet on lähetetty työskentele-

mään Ruotsiin Suomen kansalaisena.  

Tutkimuksessa otin huomioon sen, mikäli ruotsalainen verokortti on aiheellista 

sääntöjen mukaan hankkia, että mitä silloin tulee ottaa huomioon, miten ja mistä 

verokortin saa. Tutkimuksessa selvitin ohjeet siihen, miten verot tilitetään, mikäli 

ne maksetaan Ruotsiin ruotsalaisella verokortilla ja miten toimitaan, mikäli ehdot 

täyttyvät vain osittain Ruotsinverotusoikeudessa. Tutkin myös sitä, mitkä ovat 

seuraamukset, jos verot on maksettu väärälle maalle ja miten kyseisessä tilan-

teessa tulee toimia. 

Aiheen työelämäyhteys ja ongelmana on se, että mikä on työntekijän verotuskäy-

täntö. Mitkä ehdot pitää täyttyä, että mihin maahan työntekijä on verovelvollinen, 

sekä muita käytännön asioita verotuksessa. Kenelle kuuluu huolehtia verojen 

maksu oikeaan maahan missäkin tilanteessa.  

Työsuhteet työntekijöillä yrityksessä ovat tilapäisiä, ja työsuhde kestää komen-

nuksen kerrallaan. Tilaaja määrittää tarpeen komennuksen pituudelle, mutta jos 

tarve on yhtäjaksoisesti pitempiaikainen käyvät työmiehet komennuksen välillä 

kotona. Komennukset ovat yleensä kaksi, tai kolme viikkoa kerrallaan. Kotona 

työntekijä on kaksi, tai kolmeviikkoa komennuksen jälkeen. Osa työntekijöistä 

työskentelee pidempiä komennus jaksoja Ruotsiin. Komennus kestää keskimää-

rin kuusi viikkoa, jonka jälkeen työntekijä on kuukauden kotona ennen seuraavaa 

työkomennusta. Lähtökohtaisesti ei tiedetä ennalta tilaajan tarvetta, joten työ-

suhde työntekijällä, kestää komennuksen ajan. 
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Kiinnostavan aiheesta minulle tekee se, että yritykselläni on toimintaa Ruotsissa 

ja työntekijän verotuksen kohdentamisessa oikeaan maahan on ollut epäsel-

vyyttä. Saan tästä työstä itselleni syvempää tietoa työnantajan näkökulmasta,  

sekä tietoa työntekijöiden ohjeistamista varten.  

Tutkimusmenetelmänä on käytetty aineiston tutkinta menetelmää. Aineistona on 

lähdekirjallisuutta, verohallinnonohjeistukset ja lainsäädäntö. Tein sähköposti-

haastattelun Pohjoiskalotin Rajaneuvontaan, jossa kysyin Fire Impact Oy:n toi-

mintamalliin, verotuskäytännön ohjeistuksia.  

Tarvitsen tietoa lainsäädännöstä ja verotuksesta, sekä lain tulkinnan täsmennyk-

siä. Tietoa verotuskäytännöstä löytyy Suomen lainsäädännöstä sekä verottajan 

sivuilta. Toisaalta tarvitsen viranomaistietoa, ja teen haastattelun pohjoiskalotin 

rajaneuvontaan. Tutkimukset rajaan ohjeistukseen verotuskäytännöstä.  

Tärkeimmät hakukanavat ovat Suomenlaki, josta täytyy etsiä tietoa työntekijää ja 

työnantajaa koskevista laeista. Lähteitä on Verovirastonohjeistukset ja lainsää-

däntö, viranomaistenohjeistukset Ruotsissa ja Suomessa. Näistä kanavista löy-

dän tiedon asiakysymykseen ja kysymyksiin.  

 

1.2 Tutkimusongelma ja kysymykset 

Toimeksiantajana on oma yritykseni. Tiedon saaminen ja hankinta on hyödyksi 

itselleni, sekä työntekijöilleni. Odotuksena minulla on tutkimustyössä se, että löy-

dän kaikki tarvittavan lainsäädännöllisen tiedon aiheesta ja työntekijän verotus-

käytännöstä silloin, kun henkilö on Ruotsiin lähetettynä työntekijänä suomalaisen 

yrityksen toimesta. Tavoitteena on osata toimia oikein työntekijän verotuksen 

kohdentamisessa oikeaan maahan. Haen vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mihin maksetaan verot, jos teet ns. pätkätöitä Ruotsiin? 

2. Mitkä ovat säännökset, joilla rajataan se, että onko työvoima vuokrattua 

työvoimaa? 

3. Mitkä on konkreettiset toimet, jos verot maksetaan Ruotsiin? 
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Tämän tutkimuksen teoreettiseksi viitekehyksen näkökulmaksi on otettu ko. yri-

tyksen tarve saada tutkimustietoa lähetetyn työntekijän verotuskäytäntöön liitty-

västä lainsäädännöstä. Teoreettinen viitekehys vastaa tutkimuskysymyksiin, 

jotka on asetettu tutkimustyölle.  

 

Teoreettinen viitekehys koostuu yleisistä ohjeistuksista, tutkimuskirjallisuuteen ja 

keskeisten käsitteiden avaamiseen. Rajaan tutkimusongelman viitekehykseksi, 

joka on verotuskäytäntö Ruotsissa työskennellessä suomalaisen työnantajan lä-

hettämänä. 

Tutkimusmenetelmänä on kirjallisen ja sähköisten lähdeaineistojen tutkiminen, 

sekä johtopäätelmien tekeminen Fire Impact Oy:n tilanteeseen peilaten. 

Kerron yleisesti ulkomaankomennuksesta, sen määrittämisestä ja siitä, miksi Fire 

Impact Oy päätyi Ruotsin työmarkkinoille. Peilaan tuloverolakia ja verottajan oh-

jeistuksia Fire Impactin tilanteeseen. 

 
2 VEROTUSKÄYTÄNTÖ ULKOMAANKOMENNUKSELLA RUOTSISSA 

2.1 Ulkomaankomennus 

Ulkomaankomennukset voidaan jakaa lyhyt- ja pitkäaikaisiin komennuksiin. Lyhyt 

ulkomaankomennus tarkoittaa yli 6 kuukautta, mutta alle vuodenmittaista yhtä-

jaksoista työkomennusta. Ekspatriaatilla tarkoitetaan ulkomaankomennukselle 

lähetettyä henkilöä, jonka ulkomaansopimus alkaa tiettynä päivänä ja päättyy so-

vittuna päivänä, jonka jälkeen työntekijä palaa kotimaan organisaatioon. Home 

organisaatiolla tarkoitetaan kotiorganisaatiota, joka on lähettänyt työntekijän ko-

mennukselle ja komennuksen päätyttyä ottaa vastaan ekspatriaatin samaan or-

ganisaatioon. Host organisaatio on vastaanottava organisaatio, joka ottaa vas-

taan ulkomaankomennukselle lähetetyn työntekijän ja lähettää hänet takaisin ko-

mennuksen päätyttyä. (Sinkkonen, R. 2009, 13-14.) Ulkomaankomennuksista 

puhuttaessa, yleensä lyhyellä komennuksella tarkoitetaan kuitenkin yli 6 kuukau-

den mittaista komennusta. Case-yrityksen tapauksessa komennukset ovat 1-4 

viikonmittaisia, ja poikkeaa yleisestä ulkomaankomennus käsitteestä. 
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Hämäläinen & Korhonen (2018) työ- ja elinkeinoministeriön blogissaan Ruotsin 

työllisyysasteesta kehottaa Suomea ottamaan kiinni, Ruotsin korkea työllisyys-

aste. Vuonna 2017 Ruotsin työllisyysaste oli 76,9 prosenttia. Suomen työllissyys-

aste samana vuonna oli 69,6 prosenttia (Tilastokeskus 2017). Ruotsin hyvästä 

työtilanteesta huolimatta, yrityksillä oli Ruotsissa vaikeuksia löytää osaamista, ja 

ratkaisuna on pidetty työvoiman maahanmuuttoa. (Hämäläinen & Korhonen 

2018). 2018 Suomi on ottanut Ruotsin kiinni työllisyysluvuissa. Suomen työlli-

syysprosentti vuonna 2018 nousi 71,7 prosenttiin. (Erkkilä 2019).  

 

Suomen työllisyystilanne oli huono vuonna 2016. Huono työllisyystilanne Suo-

messa sai Fire Impact Oy:n hakeutumaan Ruotsin työmarkkinoille. Ruotsilla oli 

kysyntää ammattitaitoisille kaukolämpöhitsaajille, kun samaan aikaan Suomessa 

työllisyystilanne näytti epävakaalta. Työllisyysprosentti Suomessa vuonna 2016 

oli 69,8 prosenttia. (Tilastokeskus 2016).  

 

Ruotsin Tukholmassa työskentelykausi on pitkä, koska talvet ovat leutoja ja työtä 

pystytään tekemään lähes koko vuoden ympäri. Tämä vaikutti osaltaan siihen 

että ko. yritys päätti keskittyä Ruotsin Tukholman alueelle tarjoamaan hitsaus ja 

asennustyötä kaukolämpöyrityksille. Yrityksen työntekijöillä oli aiempaa koke-

musta Suomen talven vaikutuksesta heikentävästi työllistymiseen. Suomen pit-

kän ja kylmän talven vuoksi työllistyminen on usein ollut teollisuuden alalla epä-

varmaa. Ruotsin Tukholman alueella kaukolämpöasennus- ja hitsaustyötä voi-

daan tehdä ilmaston puolesta lähes ympäri vuoden.  

 

Työtekijä voidaan palkata pelkästään tai pääosin ulkomailla tehtävään työhön, tai 

tilapäiseen työskentelyyn ulkomailla. On mahdollista, että vakituista työntekoval-

tiota ei ole ollenkaan. Direktiivin perusteella työntekijän lähettämisestä on kyse 

silloin, kun jokin EU:n jäsenvaltio lähettää työntekijänsä rajoitetuksi ajaksi työhön 

muuhun jäsenvaltioon, kuin siihen joka on hänen kotivaltionsa. Ulkomaankomen-

nuksen kesto ja keston ennalta määrittely voivat vaihdella. Työntekijä saatetaan 

lähettää ulkomaille tekemään työtä omalle työnantajalle, joka on tyypillisesti sel-

lainen tilanne, jossa rakennustyömies lähetetään toisessa valtiossa sijaitsevalle 

työmaalle. Työntekijä voi työskennellä myös tilaajan lukuun. (Liukkunen, U. 2002, 

4-5.) Direktiivin mukaan työntekijän lähettämisestä on kyse silloin, kun työntekijä 
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lähetetään rajoitetuksi ajaksi toiseen valtioon. Case yritys lähettää työntekijän ra-

joitetuksi ajaksi Ruotsiin, mutta koska kohde maa on aina sama niin päteekö tämä 

direktiivi siinä tapauksessa, ja katsotaanko työskentely ulkomailla tilapäiseksi, ja 

työntekijät lähetetyiksi työntekijöiksi? 

 

Yleisesti ulkomaantyössä työnantaja lähettää työntekijän ulkomaille tekemään 

työtä määritellyksi ajaksi korvausta vastaan. Ulkomaantyö voi tarkoittaa myös 

projektiluontoisia työskentelyä, jolloin kyseessä on lyhyen tai pitkän projektin kes-

tävä työskentely ulkomaille. Komennukset ovat yleensä määräaikaisia työsuh-

teita. Usein ulkomaankomennuksen tarve tulee yrityksen suunnalta. (Hellsten, K. 

2009, 17-18.) 

 

Töihin ulkomaille esitteessä Kelan sivuilla määritellään lähetettäväksi työnteki-

jäksi henkilö, joka on työsuhteesta suomalaiseen työnantajaan ulkomaantyös-

kentelyn ajan, kuuluu ulkomaille lähtiessä suomen sosiaaliturvan piiriin, sekä te-

kee ulkomailla työtä tilapäisesti. (Kela 2019). Epäselväksi Kela: n lähetetyn työn-

tekijän oppaasta jää se, että katsotaanko työn olevan tilapäistä, jos yrityksen 

työntekijöiden työkomennukset ovat pelkästään Ruotsiin kuten ko. yrityksellä on. 

Työsuhteet yrityksellä ovat tilapäisiä jotka kestävät komennuksen ajan, mutta yri-

tyksen liiketoiminta on suurimmaksi osaksi Ruotsissa. 

 

2.2 Komennus-sopimus 

Ulkomaankomennus-sopimus tulee tehdä huolellisesti ja laatia kirjallisena. Ulko-

maankomennus-sopimuksessa sovitaan työsuhteessa sovittavasta laista. Pää-

sääntöisesti ulkomaankomennus-sopimuksissa sovelletaan Suomen lainsäädän-

töä. Oikeuspaikasta mahdollisten erimielisyyden ratkaisupaikaksi tulee sopia so-

pimuksessa. Yleensä suomalaiset työehtosopimukset eivät päde ulkomailla, 

mutta on mahdollista sopia, että noudatetaan suomalaista työehtosopimusta. 

(TEK-verkkolehti 2009.) Case- yrityksessä on sovittu noudatettavaksi Teknolo-

giateollisuuden työehtosopimusta, joka on hyvin kansainvälinen toimiala. Ulko-

maankomennukset ovat yrityksessä yleinen käytäntö, ja ehdoista on sovittu työn-

antajan ja työntekijän välillä paikallisella sopimuksella. Matkatyön ehdot käydään 

läpi jokaisen työntekijän kanssa henkilökohtaisesti. 
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3 TULOVEROLAKI JA VEROTTAJAN OHJEISTUKSET 

Tässä teoriakatsauksessa opinnäytetyötä varten kerron keskeisimmistä lähteistä 

referoiden suomalaisen työntekijän verotuksesta työskennellessä Ruotsissa. Kä-

sittelen lainsäädäntöä ja verosopimuksia, sekä niiden vaikutuksia ulkomaan työs-

kentelystä saadun tulon veron alaisuudesta, Suomessa ja Ruotsissa. Lähtökoh-

taisesti Suomessa asuva työntekijä maksaa veronsa Suomeen, ulkomailla teh-

dystä työstä, ja ulkomailla tienattu tulo on Suomessa veronalaista tuloa. Tulo voi 

myös olla kuitenkin tietyillä edellytyksillä verovapaata lainsäädäntömme perus-

teella, sekä se voi olla kansainvälisin sopimuksin rajoittavaa. Näin Suomen vero-

tuksessa kerrotaan verohallinnon (2019) sivuston ohjeessa, joka on tehty ulko-

maan työskentelyn verotukseen. Verohallinnon (2019) ohjeessa sanotaan myös, 

että verotusoikeus kuuluu lähtökohtaisesti työskentelyvaltiolle. Yritys arvioi itse, 

mitkä verotuskäytännöt soveltuvat työntekijälle maksettavaan palkkaan. 

3.1 Verosopimus ja työskentelymaan verotus oikeus 

Suomella on verosopimus n.60. valtion kanssa. Verosopimuksien tarkoituksena 

on kaksinkertaisen verotuksen poistaminen, veropaon ja veronkierron estäminen. 

Verosopimuksia sovelletaan tilanteissa, joissa työntekijällä on tuloja muualta kuin 

asuinvaltiossaan. Verosopimukset sisältävät määräyksiä ko. maan verotusoikeu-

desta henkilön tuloon. (Karttunen, Nikkanen, Rantanen, Vuopalan 2007, 30-31.) 

 

Jos Suomesta oleva työntekijä lähtee työskentelemään ulkomaille alle kuudeksi 

kuukaudeksi, palkkaa verotetaan Suomessa työnantajan toimesta normaalisti. 

Ennakonpidätykset peritään työntekijän verokortin mukaisesti, sekä maksetaan 

kaikki työnantajamaksut. Työteko valtiolla ei silloin ole verotusoikeutta, ja jos kyse 

on Pohjoismaisesta työskentelystä, on silloin lyhyitäkin ulkomaantyön jaksoja 

varten sosiaaliturvan kannalta tarpeen hankkia todistus. Jos kyse on työvoiman 

vuokrauksesta, työnteko valtiolla eli tässä tapauksessa Ruotsilla on verosopi-

muksen mukaan verotusoikeus palkkaan. Työskentelyvaltio saattaa verottaa tu-

loa, vaikka ei ole verotus sopimusta, silloin työnantaja selvittää verovelvollisuu-

tensa työntekovaltion viranomaisilta. Jos työntekijän palkasta katsotaan tilanteen 
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olevan siten, että palkasta on maksettava veroa Suomeen, silloin ulkomaan työs-

kentelyn palkkaa varten tehdään muutosverokortti. Työnantaja voi vähentää ul-

komailla tehdystä työstä ulkomaille maksettavat verot Suomeen toimitettavasta 

ennakkoon pidätyksestä. Tällaisessa tilanteessa on edellytyksenä, että työntekijä 

on osoittanut muutosverokorttia hakiessa sen, että työskentely valtiolle syntyy 

verosopimuksen mukaisesti verotusoikeus. Pohjoismaissa eli myös Ruotsissa on 

tuloverosopimus. (verohallinto 2019.) 

 

Työntekijän ollessa verovelvollinen kahdessa valtiossa, määritellään verosopi-

muksen perusteella asuinvaltio. Asuinvaltion merkitys tilanteessa on merkityksel-

linen verotusoikeuden jakamisessa valtioiden välillä. Verosopimuksen mukaan 

asuinvaltio on se, jossa hän olisi muutenkin verovelvollisena. (Karttunen, S, 

ym.2007, 32.) 

 

Tuloverolain mukaan Suomalainen on suomessa verovelvollinen ja hänet katso-

taan suomessa asuvaksi, jos hänellä on täällä varsinainen asunto ja koti. Vero-

velvolliseksi katsotaan myös henkilöt, jotka oleskelevat suomessa yli kuukauden 

ajan. Jos henkilö ei ole asunut verovuonna Suomessa, hän on rajoitetusti vero-

velvollinen. (TVL 1, 9 §.) 

Pohjoismaiden tuloverosopimus on sopimus, joka estää kaksinkertaisen verotuk-

sen tulojenosalta. Toisessa pohjoismaassa työskentelevä suomalainen, joka saa 

palkkansa suomalaiselta työnantajalta on ehtoja siihen, että onko maalla vero-

tusoikeus:  

• työntekijä oleskelee työskentelyvaltiossa yli 183 päivää perättäisten 12 

kuukauden aikana, 

• poikkeustilanne, jossa suomalaiselle työnantajalle muodostuu työskente-

lyvaltioon kiinteä toimipaikka, 

• poikkeustilanne, jossa työntekijää pidetään vuokrattuna työntekijänä. 

(Verohallinto 2019.) 
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Ongelmallista on työnantajalle ja työntekijälle seurata 183- päivän säännön oles-

kelupäiviä työskentelyvaltiossa. Oleskelupäivät ovat usein ennalta arvaamatto-

mia. Tilanne, jossa työnantajalle syntyy kiinteä toimipaikka työskentelyvaltioon 

vaikuttaa työntekijän verotukseen, ja tilanne on usein jälkeenpäin huomattava 

asia, jonka seurauksena työntekijän verotusvaltio siirtyy ennakoimattomasti. 

Työntekijän pitäminen vuokratyövoimana on myöskin tilanne, joka ei välttämättä 

ole ennakoitavissa lähettävällä yrityksellä. Voi olla tilanne, jossa Suomi katsoo, 

ettei työvoima ole vuokrattua, ja työntekovaltion viranomainen tulkitsee asian toi-

sin. Eli tilanteet on usein jälkikäteen oikaistavia ja vaikeasti ennakoitavissa.   

3.2 Varsinainen työntekopaikka, ja verotus 

Tuloverolaissa määritellään varsinaiseksi työntekopaikaksi paikkaa, jossa vero-

velvollinen vakituisesti työskentelee. Tilapäisenä työskentelypaikkana pidetään 

enintään kolmen vuoden ajan samassa työpaikassa työskentelyä. Jos jostakin 

syystä työskentely jakso jatkuu pidempään, ja ennakointia ei voida vaatia, ja työs-

kentelyä pidetään tällöin tilapäisenä työskentelynä erityisellä työn tekemistä pai-

kalla, mutta siihen asti kunnes tilapäistätyöskentelyä koskeva määräaika päättyy. 

Määräaikaa sovelletaan, jos erityinen työntekopaikka on ollut verovelvollisen 

pääasiallinen työskentely paikka. Määräajan laskenta aloitetaan alusta mikäli 

työn tekeminen paikassa on keskeytynyt yhtäjaksoisesti vähintään kuudeksi kuu-

kaudeksi. Laskenta aloitetaan alusta tapauksessa, jossa henkilö on työskennellyt 

tänä aikana toisessa työntekemispaikassa. (TVL 1992, 4, 72§ a, b.) 

 

Tuloverolaissa (1992) sanotaan, että jos verovelvollisella ei ole työn liikkuvuuden 

vuoksi paikkaa, jossa vakituisesti työskentelee, silloin varsinaisena työnteko paik-

kana pidetään paikkaa, josta haetaan työmääräykset. (TVL 1992, 4, 72§ a, b). 

Tämän TVL:n (72§) momentin mukaan työntekijät ovat tilapäiselläkomennuk-

sella, koska työskentelypaikka vaihtuu, eikä komennuksen työskentelypaikka ole 

sama joka kerta Ruotsissa. Näin ollen laki lähetetyistä työntekijöistä (2016) kos-

kee case- yrityksen työntekijöitä. 
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3.3 Kuuden kuukauden sääntö 

On olemassa kuuden kuukauden sääntö, jossa ulkomailla tehdystä työstä saatu 

palkka on Suomessa verovapaata tuloa, jos henkilön oleskelu ulkomailla johtuu 

tuosta työstä, ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta, eikä työntekijä 

oleskele Suomessa enempää, kuin keskimäärin kuusi päivää työskentely kuu-

kautta kohden. Kuuden kuukaudensääntö vaatii, että työskentely valtiolla on ve-

rosopimuksen mukaan verotusoikeus kyseiseen tuloon. Ulkomailla oleskelun on 

johduttava työnteosta, jotta kuuden kuukauden säännön mukainen verovapaus 

toteutuu. (Verohallinto 2019.) 

Työstä johtuva oleskelu ulkomailla katsotaan yhtäjaksoiseksi, jos henkilö on työs-

kentelyn aikana oleskellut Suomessa enintään kuusi päivää jokaista täyttä kuu-

kautta kohden. Kuuden kuukauden säännön mukaan työskentely valtiolla on oi-

keus verottaa siellä tehdystä työstä saatu palkkatulo, jos Suomen ja työskentely 

valtion välillä on verosopimus. Poikkeuksena tähän on säännöt, jotka estää ve-

rotuksen työnteko valtiossa. (Verohallinto 2019.) 

Työnantajana on hyvä olla yhteydessä eläketurvakeskukseen, tai kansaneläke-

laitoksen, ennen kuin lähettää työntekijän Suomesta ulkomaille. Suomen vero-

tuksen kannalta arvioidaan myös, että soveltuuko palkkaan kuuden kuukauden 

sääntö. Jos kuuden kuukauden sääntö soveltuu, palkka on Suomessa verova-

paata, eikä siitä mahdollista minimi pidätystä lukuun ottamatta toimiteta ennakon-

pidätystä Suomeen ollenkaan. Jos Suomessa vakuutetun henkilön palkan ulko-

mailla maksaa ulkomainen konserniyhtiö, tai muu taho, jossa lähetettävällä suo-

malaisella yrityksellä on määräysvaltaa, Suomeen ei silloinkaan toimiteta enna-

konpidätystä. Työntekijän lähettänyt Suomalainen yritys on kuitenkin verovelvol-

linen maksamaan vakuutuspalkasta työnantajan sairausvakuutusmaksun ulko-

maisen yrityksen puolesta, ja antamaan Suomeen vuosi-ilmoituksen työntekijälle 

määrättävän sairausvakuutusmaksun perusteet. (Verohallinto 2019.) 

Kuuden kuukauden sääntö voi soveltua vain, jos seuraavista ehdoista täyttyvät 

kaikki: 

• ulkomailla oleskelu johtuu työstä, 

• ulkomailla työskentely kestää vähintään 6 kuukautta, 
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• Suomen ja työntekovaltion verosopimus ei estä palkan verottamista työs-

kentelyvaltiossa. 

Ulkomailla oleskelun ei katsota keskeytyvät Suomessa käyntien vuoksi, jos suo-

mipäivien määrä on keskimäärin enintään kuusi päivää kuukaudessa. Kuuden 

kuukauden säännön alainen tulo on ilmoitettava Suomen veroilmoituksessa. 

Työntekijä voi päästä verovapauden piiriin heti, jos työskentely oletettavasti tulee 

kestämään kuusi kuukautta. Ennakonpidätys voidaan jättää toimittamatta, vain 

verokorttiin tehdyn merkinnän perusteella. Verovapauden edellytyksenä ei ole to-

siasiallinen verotus työskentelyvaltiossa. Riittää, että työskentely valtiolla on ve-

rosopimuksen mukaan ensisijainen verotusoikeus. (Hellsten 2009, 143.)  

3.4 183-päivän sääntö 

Verosopimuksissa on poikkeusmääräyksiä. Tämän ko. säännösten mukaan 

asuinvaltiolla on oikeus verottaa palkkatulo, jos palkansaaja oleskelee toisessa 

valtiossa yhdessä jaksossa enintään 183 päivää 12 kuukauden aikana. Ehtona 

on, että hyvityksen maksaa työnantaja, joka ei asu toisessa valtiossa, eikä hyvi-

tyksellä rasiteta kiinteää toimipaikkaa, joka työnantajalla on mahdollisesti toi-

sessa valtiossa. Kaikkien edellä mainittujen ehtojen tulee täyttyä, jotta asuinval-

tiolla olisi verotusoikeus palkkatuloon. Pohjoismailla on tämän säännön lisäksi 

verosopimuksessa esitetty edellytys, että työ ei saa olla vuokratyövoimaa. (Kart-

tunen, S. ym. 2007, 37-38.) 

 

Työpäivien määrä laskiessa tulee laskea kaikki oleskelupäivät ja niiden osat. 

Oleskelupäivät lasketaan perättäisiltä 12 kuukaudelta, mutta osassa verosopi-

muksia päivät lasketaan kalenteri, tai verovuosikohtaisesti. (Karttunen, S. ym. 

2007, 38.) 

 

183-päivän säännöstä on verottajan ohjeistuksessa  sanottu, että jos työskentelet 

suomalaisen työnantajan palveluksessa enintään 183 päivää ja työnantaja on 

Suomesta, verotusoikeus on Suomella (Verohallinto 2019.) Ulkomaankomennuk-

sella tehtyjen työpäivien seuranta jää työnantajan ja työntekijän vastuulle.  
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3.5 Kaksinkertainen verotus 

Kun suomalainen verovelvollinen työskentelee ulkomailla, työskentelystä saatu 

palkka on veronalaista Suomessa, mikäli sitä ei ole erikseen säädetty verova-

paaksi. Myös työskentelyvaltio saattaa verottaa samasta tulosta oman lainsää-

däntönsä perusteella, mutta jos työntekijä työskentelee verosopimusvaltiossa 

Suomi poistaa kaksinkertaisen verotuksen. Kaksinkertainen verotus poistetaan 

myös tilanteissa, joissa työskentely tapahtuu valtiossa, jonka kanssa Suomella ei 

ole verosopimusta. Kaksinkertainen verotus  poistetaan, joko hyvitys tai vapautus 

menetelmällä. Verovelvollisen pitää vaatia kaksinkertaisen verotuksen poista-

mista, sekä itse selvitettävä toiseen valtion maksettu vero ja veron perusteet. 

Vaatimuksen voi esittää jo ennakkoperinnässä tai veroilmoituksella. Jos palkka 

on verovapaata kuuden kuukauden säännön perusteella, tulon kaksinkertaista 

verotusta ei muodostu tällöin. (Verohallinto 2019.) 

Työskentelyvaltion oikeus verottaa palkkaa riippuu ko. valtion lainsäädännöstä ja 

Suomen kanssa tehdyistä verosopimuksista. Kaksinkertaisen verotuksen poista-

miseksi hyvitysmenetelmällä, verovelvollisen tulee esittää selvitys veron mää-

rästä ja maksamisesta. Vapautusmenetelmässä verovelvollisen on esitettävä sel-

vitys ulkomailla työskentelystä, sekä työskentelyvaltion verotusoikeudesta. Va-

pautusmenetelmässä selvitys voidaan huomioida jo verokortin pidätys prosen-

tissa. Hyvitysmenetelmä on yleisin menetelmä verosopimuksissa. Hyvitys mene-

telmässä Suomessa määrätystä verosta vähennetään samasta tulosta ulkomailla 

maksetut verot. (Hellsten 2009, 160-161.) 

Työntekijä ilmoittaa ulkomailta saadut tulot, ja ulkomaille maksetut verot veroil-

moituksella. Tiedot tarvitaan kaksinkertaisen verotuksen poistamista varten. Mi-

käli Suomessa tulo katsotaan verovapaaksi, ulkomaille maksetun veron määrällä 

ei ole mitään merkitystä, eikä sitä silloin tarvitse ilmoittaa. Ilmoituksella ilmoite-

taan myös työskentelyaika, työnantajat ja Suomessa käyntipäivät. (Verohallinto 

2019.) 

Suomalainen työnantaja antaa tarkkailuilmoitus lomakkeella tiedot ulkomaan-

työstä tehdystä työstä. Jos palkkaan sovelletaan kuuden kuukauden sääntöä, sil-

loin työntekijä ei tarvitse ilmoittaa mitään. Vastuu kuuden kuukauden säännön 
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oikeasta soveltamisesta ja ennakkoperinnässä on työnantajalla. (Verohallinto 

2019.) 

Mikäli työntekijän työntekovaltiolla on verotusoikeus, on syytä selvittää onko työs-

kentelyvaltion tilitettävä ennakonpidätykset, vai onko työntekijän maksettava 

sinne ennakkoveroa. Työntekijän on selvitettävä itse velvollisuuksistaan työsken-

telyvaltiossa. Mikäli palkkaan ei päde kuuden kuukauden sääntö ja työskentely-

valtio myös verottaa palkan, kaksinkertainen verotus poistetaan jo ennakkope-

rintä vaiheessa. Työntekijä hakee muutosverokortin, jossa otetaan huomioon 

kaksinkertaisen verotuksen poistaminen, joko hyvitys tai vapautus menetelmällä. 

Kun työ alkaa ei vielä välttämättä tiedetä soveltuuko kuuden kuukauden sääntö. 

Silloin työnantaja toimittaa ennakonpidätyksen normaalisti siihen asti, että tiede-

tään onko ehtojen täyttyminen varmaa. (Verohallinto 2019.) 

3.6 Työvoiman vuokraus 

Erityistilanteena on työvoimanvuokraus. Työvoimaavuokralle antavan yrityksen 

ja työn teettäjän välillä on kahden elinkeinonharjoittajan velvoite, ja oikeudellinen 

sopimussuhde. Työnantajaa koskee työnantajan velvollisuudet. Työntilaajan vel-

vollisuudeksi muodostuu säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn 

tekemiseen esimerkiksi työaikaan ja työturvallisuuteen liittyvät asiat. Työntekijät 

ovat kuitenkin työsuhteessa vuokraajalle. Pohjoismaat on sopinut verosopimuk-

sen työvoimanvuokrausta koskien. Sopimus oikeuttaa työskentelyvaltiolle aina 

verotusoikeuden oleskelu ajasta riippumatta, mikäli suomalaisen yrityksen työn-

tekijän katsotaan olevan vuokrattu työntekijä. (Verohallinto 2019.) 

Työvoimanvuokrauksessa verotusta käsitellään seuraavasti: mikäli työskentely 

valtio katsoo työvoimavuokrauksen olevan kyseessä, työntekijöiden palkka vero-

tetaan aina työskentelyvaltiossa, myös silloin, jos itse työntekeminen toisessa 

valtiossa tapahtuu lyhyen ajan. Jos Suomesta lähetetään Ruotsiin työntekijä 

vuokratyöhön ruotsalaiseen yritykseen, on verotusoikeus Ruotsilla. (Verohallinto 

2019.) Rajaneuvonnan haastattelun mukaan ko. yrityksen lähettämiä työnteki-

jöitä ei katsottaisi vuokratyövoimaksi, koska tilaaja ei ole henkilövuokrausyritys, 

vaikka työntekijöiden tunnit laskutetaan tilaajalta suomalaisen työnantajan toi-

mesta. Case- yrityksen työnteko Ruotsissa katsottaisiin aliurakoinniksi, koska yri-

tyksellä on mm. oma kalusto työn tekemiseen. 
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Vuokratyön erottaminen alihankinnasta, tai liiketoiminnasta ja perinteisestä ko-

mennuksesta, on Ilmoitus velvollisuuksien kannalta täsmennettävä. Lakiuudis-

tuksessa määritelmä vuokratyön katsomiseksi pohjautuu OEDC: n malli veroso-

pimuksen määritelmään. Pohjoismaiden välisen verosopimuksen mukaan sopi-

musvaltiossa asuvaa työntekijää pidetään vuokrattuna silloin, kun vuokranantaja 

asettaa työntekijän käytettäväksi toimeksiantajan käyttöön, toisessa sopimusval-

tiossa hänen liiketoimintaansa. Määritelmässä täsmennetään myös, että toimek-

siantaja asuu tässä toisessa valtiossa tai, että hänellä on kiinteä toimipaikka ja 

vuokran-antaja ei vastaa työn tuloksesta, eikä kanna siihen liittyviä riskejä. Ali-

hankinnan ollessa kyseessä työntekijä tekee työtä työnantajansa liiketoimintaa 

varten. Toisin kuin vuokratyövoiman käytössä, työnjohto ja valvonta valta säilyy 

muodollisena työnantajalla, joka on vastuussa työn tuloksesta . Se ettei kyse  olisi 

vuokratyöstä, tulee työntekijöiden olla selkeästi työssä Suomessa tapahtuvassa 

liiketoiminnassaan. (Hirvonen 2007.) Toisaalta voisi tulkita niin, että case- yrityk-

sen työntekijät ovat vuokrattuja työntekijöitä, koska pääasiallinen työnjohto on ti-

laajan vastuulla, mutta työstä on vastuussa tilaaja, ja omalta osaltaan ko. työnte-

kijöitä lähettävä yritys. 

Työvoimanvuokraukseksi katsotaan tilanne, jossa työvoimaa vuokraava yritys 

luovuttaa vastiketta vastaan työntekijöitään toisen yrityksen käyttöön. Työnanta-

jalle jää työnantajan velvollisuudet ja työn teettäjälle ne velvollisuudet, jotka liitty-

vät työn tekemiseen. Työ tehdään teettäjän johdolla ja valvonnassa, sekä tilaajan 

työskentelyvälineillä. (Laki Verohallinnosta 503/2010 2§ 2 mom.) Tämä verohal-

linnon ohje pois-sulkee case-yrityksen mahdollisesta työvoimaavuokraavasta yri-

tyksen tulkinnasta, koska ko. yrityksellä on omat työkalut, laitteet ja koneet, sekä 

työn vaatima kalusto.  

3.7 Toimet verojen oikeasta kohdentamisesta 

Kun yritys lähettää työntekijän työhön toiseen Pohjoismaahan, on ennen työn 

aloittamista annettava verotoimistolle täytettynä lomake 6134 eli NT1, tai 5052a 

eli NT2- lomake. Lomakkeilla ilmoitetaan, mikäli vero toimitetaan Suomeen, tai 

sitä ei toimiteta Suomeen. Ennen työn aloittamista suositellaan olemaan yhtey-

dessä työskentelymaan veroviranomaisiin. (Verohallinto 2019.) Haasteeksi asi-

oinnissa veroviranomaisten kanssa Ruotsissa voi tulla kielitaidottomuus. Viran-

omaisasiointiin Ruotsissa ei välttämättä ole saatavana Suomen kielistä palvelua.  
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Verohallinto (2019), internetsivuilla ohjeistetaan antamaan NT1 ilmoitus, kun 

Suomessa asuva tulonsaaja tekee töitä toisessa Pohjoismaassa. Palkkatulosta 

ei tarvitse maksaa ennakkoa työskentelyvaltioon, jos työntekovaltion viranomai-

selle näytetään, että ennakonpidätys toimitetaan Suomeen. Edellytyksenä on eh-

dot, että työskentely ei ylitä183:a päivää 12 kuukauden ajalta, työnantajalla ei ole 

kiinteää toimipaikkaa Pohjoismaassa, ja palkan maksaa suomalainen työnantaja, 

eikä kyseessä ole työvoiman vuokraus. Ehtojen täytyttyä maksaja antaa Verohal-

linnon tarvitsemat tiedot ja Verohallinto toimittaa maksajanilmoittamaan osoittee-

seen todistuksenennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa. Veroviranomai-

nen lähettää työntekovaltion veroviranomaiselle ilmoituksen asiasta. Samassa 

ohjeistuksessa kerrotaan, missä tilanteessa suomalaisen työnantajan on ilmoitet-

tava tulorekisteriin tietoja maksamistaan palkoista.  

 

Verohallinnon (2019), ohjeen mukaan työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin palkkail-

moituksella ulkomailla työskentelystä johtuva palkkatulo Suomessa asuvalle hen-

kilölle. Eli ko. yrityksen täytyy tehdä tulorekisteriin palkkailmoitus palkoista, jotka 

ovat johtuneet Ruotsissa työskentelystä, jokaisen palkan maksupäivän jälkeen 

viidenpäivän kuluessa.  

 

Laki kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta hyvitysmenetelmällä (2009/1360, 

2§) todentaa että, kaksinkertainen verotus poistetaan, vähentämällä vieraassa 

valtiossa suoritettu vero, Suomessa samasta tulosta suoritettavasta verosta, ja 

tätä toimenpidettä kutsutaan hyvitysmenetelmäksi. Ulkomaisen veron hyvitys 

(LKVPH. 2009, 1360, 3§), mukaan Suomessa suoritettavasta verosta voidaan 

vähentää vieraassa maassa vastaavalta ajalta suoritettujen verojen määrä. Ve-

rovelvolliselle hyvitetään suoritettujen verojen määrä, jollei sopimuksien nojalla 

hyvitetä myös vieraassa valtiossa ko. veroa. Verot hyvitetään Suomessa sa-

masta tulosta, ja samassa suhteessa kuin ne on vieraaseen maahan maksettu. 

Laki kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi hyvitysmenetelmällä (2009,1360, 

8§) sanotaan, että hyvitys on haettava kirjallisesti verotusta toimittaessa. Verot-

tajalle annetaan selvitys vieraalle valtiolle maksetusta veron määrästä ja maksu-

perusteista. Verottajalle tehdään myös selvitys siitä, että verot on suoritettu. Hy-

vitystä on vaadittava ennen verotuksen päättymistä. 
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3.7.1 NT1-lomake ja NT2-lomake 

Verottajan ohjeistuksissa sanotaan, että aina kun lähetetään työntekijä toiseen 

Pohjoismaahan on täytettävä NT1-lomake. (LIITE 1-3.) Lomakkeen tarkoituksena 

on osoittaa se, että työntekijän palkasta maksetaan ennakonpidätys Suomeen. 

Jos työskentelyvaltio katsoo, että työskentelyssä onkin kyse vuokratyövoimasta, 

saatetaan ennakkoverot vaatia valtiolle, jossa työ tehdään vaikka lomake olisikin 

täytettynä. (Karttunen, S. ym. 2007, 94).  

 

Verohallinnon (2019) ohjeistuksissa NT1-lomaketta koskien sanotaan, että NT1-

tiedot ilmoitetaan vain ensimmäisestä ulkomailletyöskentelystä maksettavan pal-

kan yhteydessä. Tilanteessa jossa Fire Impact Oy lähettää työntekijöitään ns. 

pätkätöihin Ruotsiin, ei ilmoitusta tarvitsisi tehdä kuin yhden kerran. Tarkoituk-

sena on todistaa NT1- lomakkeella, että ennakonpidätys toimitetaan Suomeen. 

Verottajan ohjeistuksista ei löytynyt tietoa siitä, että kun työntekijän työsopimus 

päätyy jokaisen komennusreissun jälkeen, että onko hän silloin aina ensimmäistä 

kertaa komennuksella, joka tarkoittaisi sitä että NT1- lomake täytettäisiin jokai-

selle komennukselle erikseen. 

 

Pohjoismaidenviranomaisilta edellytetään tietojenvaihtoa ennakonperintävai-

heessa. Työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa toisessa Pohjoismaassa tapahtu-

vasta työskentelystä ennakkoperintäasetuksen (39§) nojalla. Tiedot annetaan tu-

lorekisteriin NT1- lomakkeella. Verohallinto antaa tiedon edelleen toisen Pohjois-

maan viranomaiselle. Veronennakkoa ei makseta työntekovaltiossa, jos viran-

omaisten antamalla todistuksella on todettu, että ennakonpidätys toimitetaan 

Suomeen. Verohallinto lähettää todistuksen työntekijälle ja työnantajalle NT1 tie-

doista. (Määttä & Jämsä 2019.) 

 

Mikäli työntekovaltiolla tulee verotusoikeus palkkaan, työnantaja ei voi jättää en-

nakonpidätystä toimittamatta Suomessa. Työntekijän on silloin pyydettävä muu-

tosverokortti ennakonpidätyksen toimittamatta jättämiseksi, tai alentamiseksi. 

Työnantaja voi alentaa palkan ennakonpidätystä, joko kuuden kuukauden sään-

nön perusteella, tai saadessaan työntekijältä verokortin, jossa on huomioitu kak-

sinkertaisen verotuksen poistaminen. Kummassakin tapauksessa ennakonpidä-

tyksen toimittamatta jättämisestä on tehtävä Verohallinnolle palkkatieto ilmoitus 
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tulorekisteriin. Tiedot on jätettävä NT2 lomakkeella ( LIITE 1-3 ), kun ennakonpi-

dätys ensimmäisestä ulkomaan työskentelyn palkasta jätetään toimittamatta. 

Kun työnantaja on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin, Suomen viranomainen lähet-

tää ne toisen Pohjoismaan viranomaiselle. NT2-ilmoituksen perusteella valtion 

viranomainen ryhtyy toimenpiteisiin ennakon saamiseksi. (Määttä & Jämsä 

2019.) 

 

3.7.2 TREKK-sopimus 

TREKK-sopimus on ennakonperintää koskeva sopimus veron kannosta ja siir-

rosta. Sopimus edellyttää, että Pohjoismaissa työskentelystä maksettava veron 

ennakkokin maksetaan aina johonkin pohjoismaahan. Jos työnantaja ei toimita 

ennakonpidätystä Suomessa, maksetaan ennakkovero siinä maassa jossa työs-

kennellään. (Verohallinto 2019.) 

 

TREKK-sopimus on Pohjoismaiden sopimus veron kannosta ja siirrosta Pohjois-

maiden välillä. Sopimusta sovelletaan Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tans-

kan välillä. Lyhenne TREKK tulee tanskankielen sanasta traekke, joka tarkoittaa 

vetää tai pidättää. TREKK-sopimus sääntelee verojen siirtämistä Pohjoismaiden 

välillä, sekä määrää missä valtiossa ennakonpidätys toimitetaan, tai ennakonpi-

dätys maksetaan. Veronsiirto tapahtuu, kun tulosta on suoritettu sopimusmaassa 

veroa, mutta verotusoikeus onkin toisella valtiolla. Vastaanottavassa maassa las-

ketaan veronmäärä verojen suoritusta varten. Siirto suoritetaan oikeaan maahan, 

jotta kaksinkertaiselta verotukselta vältytään. Veron siirtäminen voidaan tehdä 

ennakkoperinnän, verotuksen toimittamisen, tai verotuksen oikaisemisen yhtey-

dessä. Veron ennakko tarkoittaa sitä, että maksaja toimittaa itse ennakonpidä-

tyksen. TREKK-sopimuksen verojensiirto ja tietojenvaihto viranomaisten kesken 

on kansainvälisen virka-avun muotoja. Suomessa pääkaupunkiseudun verotoi-

misto on toimivaltainen viranomainen tässä asiassa. (Laki Verohallinnosta 2010, 

503, 2§.) 

 

TREKK- sopimuksen mukaan, veronennakkoa voidaan vaatia maksettavaksi, jos 

toisesta Pohjoismaasta oleva työntekijä työskentelee siellä. Työnteko valtiolla on 
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lopullisessa verotuksessa oikeus verottaa palkka. Asia ratkaistaan tuloverosopi-

muksen perusteella. Veronennakkoa voidaan vaatia työnteko valtiossa seuraa-

vien ehtojen täytyttyä: 

• työntekijä oleskelee työntekovaltiossa yhdessä, taikka useammassa 

jaksossa yli 183 päivää perättäisen 12 kuukauden aikana,  

• työntekijän palkka rasittaa työnantajan työntekovaltiossa olevaa kiinteää 

toimipaikkaa, 

• kun kyseessä on työvoiman vuokraus . 

Mikäli työnantaja lähettää työntekijöitä valtioon, jossa työntekovaltiolla tulee ve-

rotusoikeus palkkaan, TREKK- sopimus edellyttää, että työntekijän asuinvaltio il-

moittaa työskentelyn alkamisesta työntekovaltiolle. Pohjoismaiden välillä varmis-

tetaan työntekovaltion tiedonsaanti ennakonperinnän osalta ajoissa. (Määttä & 

Jämsä 2019.) 

 

Mikäli samasta tulosta on suoritettu veronennakkoa kahdessa valtiossa, se valtio, 

joka ei saa vaatia ennakkoa, on palautettava siellä maksetut ennakot. Voi olla 

niin, että asuinvaltio ja työntekovaltio kumpikin tulkitsevat verolainsäädäntöään ja 

verosopimuksiaan, joiden nojalla oikeuttavat verotusoikeuden kuuluvan itselleen. 

Näihin tilanteisiin TREKK-sopimus määrittelee, kummalla valtiolla on oikeus vaa-

tia veron ennakkoa. Asiat ratkaistaan toimivaltaisten viranomaisten välisellä kes-

kinäisellä sopimuksella. (Määttä & Jämsä 2019.) 

 

Käytännön toimenpiteistä ja veron siirrosta toisesta Pohjoismaasta Suomeen 

käynnistää, joko Suomen tai toisen Pohjoismaan veroviranomainen. Näin toimi-

taan mikäli todetaan, että ennakonpidätys on toimitettu toisessa Pohjoismaassa, 

mutta tulon verotusoikeus olisikin ollut toisella maalla. Viranomaiset käynnistävät 

veron siirto menettelyn. Veroa siirrettäväksi pyydetään se määrä, joka tarvitaan 

Suomessa. Jos siirrettäväksi pyydetään vain osa toisessa valtiossa maksetusta 

verosta, tai siirtoon ei olekaan ollut perusteita, silloin asiakkaan on haettava itse 

toisesta Pohjoismaasta mahdollisesti liikaa, tai aiheetta maksamiaan veroja, ja 

pyytää veronpalautusta. (Määttä & Jämsä 2019.) 
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Usein käy niin, että työnantaja toimittaa aluksi ennakonpidätyksen asuinvaltiossa 

perustuen 183-päivän sääntöön. Välttämättä ei voida tietää muodostuuko työn-

teko valtioon kiinteä toimipaikka, tai katsooko työntekovaltion viranomainen toi-

minnan työvoiman vuokraukseksi. Voi käydä myös niin, että veronennakko mak-

setaan työnteko valtiossa, mutta ilmenee että verotusoikeus olisikin kuulunut 

asuinvaltiolle. (Määttä & Jämsä 2019.) 

 

Ennakkoperintälain (22§) mukaan verovelvolliselle voidaan palauttaa ennakonpi-

dätys, jos pidätys on toimitettu tulosta, josta ei olisi tarvinnut Suomessa suorittaa 

veroa. Palautus tulee kyseeseen silloin, kun palkka on verovapaata kuuden kuu-

kauden säännön nojalla. Veroja ei voi palauttaa toisessa Pohjoismaassa työs-

kentelyn perusteella ennen, kuin työntekovaltiolle on annettu tarjous verojen siir-

tämisestä. Mikäli ennakoita siirretään Suomesta toiseen Pohjoismaahan, edelly-

tyksenä on, että ne voitaisiin lain nojalla lukea hyväksi Suomessa toimitetussa 

verotuksessa. Ennakot voidaan siirtää myös tapauksessa jossa, työnantaja on 

toimittanut ennakonpidätyksen,  mutta laiminlyönyt sen ilmoittamisen tulorekiste-

riin. (Määttä & Jämsä 2019.) 

 

Verovelvollisella on verosopimuksen nojalla oikeus saattaa tulonsa kaksinkertai-

nen verotus, asianomaisten valtioiden toimivaltaisten viranomaisten ratkaista-

vaksi. Jos käy niin, että verovelvolliselle tuleekin veronpalautusta tulosta, ja toi-

nen Pohjoismaa esittää vaatimuksia veroon, kuten esimerkiksi määrää verovel-

volliselle jäännösveroja, silloin palauttamista on lykättävä. Lykkäys jatkuu siihen 

asti, että toinen Pohjoismaa tekee pyynnön. Jos kyseessä on liikaa suoritettu 

vero, eikä toinen Pohjoismaa ole tehnyt siitä pyyntöä, palautuksesta on silloin 

ilmoitettava toiseen Pohjoismaahan ennen sen maksamista. Sama menettely 

koskee tilannetta, jossa verovelvollinen itse pyytää veronpalautusta. (Määttä & 

Jämsä 2019.) 

 

3.7.3 Ruotsin verokortti 

Mikäli työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa, maksaa työntekijä itse 

verot ja maksut SA-veron muodossa joka kuukausi. Verokortin saa pyynnöstä. 

Ennakkoverotiedoista voi jättää tiedot Verovirastolle, jotta SA- veroa varten voi-
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daan laskea maksettava summa joka kuukaudelle. Lomake jolla ennakkoverotie-

dot jätetään, on SKV 4314 ja se löytyy osoitteesta Skatteverket.se. (Nordisk eTax 

). 

 

Oikeanlaisen verokortin saadakseen on otettava yhteys Ruotsin verotoimistoon. 

Verokorttia varten tarvitaan Suomen maistraatista, henkilöllisyys ja asumistodis-

tus. Ruotsissa veroja ovat kunnallinen tulovero, valtiollinen tulovero ja omaisuus-

vero. Kunnallisveron maksavat kaikki, mutta valtionveron maksuun on liitetty tu-

loraja, ja sitä maksavat vain tulorajan ylittävät henkilöt. Omaisuusveroa maksavat 

ne, joilla on runsaasti omaisuutta. (Pohjoiskalotin Rajaneuvonta.) 

 

Kunnat päättävät itse tuloveronsa suuruuden. Veroasteen suuruus on yleensä 

26-36 prosenttia palkansaajan bruttopalkasta. Verotyyppejä on erilaisia riippuen 

siitä, työskenteleekö henkilö yrittäjänä vai työntekijänä. (Pohjoiskalotin Rajaneu-

vonta.) 

 

Jos työntekijä on ruotsalaisen työnantajan palveluksessa, jolla on toimipaikka 

Ruotsissa, silloin maksetaan A-veroa. Jos työnantajalla ei ole kiinteää toimipaik-

kaa Ruotsissa ja työnantaja maksaa työnantajamaksut, niin silloin verot on mak-

settava itse kuukausittain SA-veron muodossa. Työntekijän kuuluessa Ruotsin 

sosiaalivakuutuksen piiriin, voidaan sopia työnantajan kanssa, että työntekijä 

maksaa itse sosiaaliturvamaksut egenavgift-maksuna. Yksityisillä elinkeinonhar-

joittajilla on F-verokortti, jolla yrittäjä maksaa itse veronsa ja sosiaaliturvamak-

sunsa kuukausittain. (Pohjoiskalotin Rajaneuvonta.) 

 

Riippumatta siitä, kuuluuko työntekijä a-, SA- vai F-verotuksen piiriin, on vuoden 

aikana maksetut ennakonpidätykset vastattava mahdollisimman tarkoin lopullista 

maksuun laitettavaa veroa. Verovelvollisella ei ole päätäntävaltaa maksaa veroa 

jälkiverona. (Pohjoiskalotin Rajaneuvonta.) 

3.8 Veroriidat 

Suomessa on laki kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyksi. Lakia kan-

sainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyssä sovitetaan Suomen ja toisen val-

tion välisiin asioihin, esimerkiksi kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. ( 
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LKVR 530/2019, 1§). Henkilö, jonka asuinpaikka on Suomessa tai toisessa EU-

valtiossa ja johon verotuksen tulkintaongelma vaikuttaa, on tehtävä hakemus vi-

ranomaiselle riitojenratkaisumenettelyn käynnistämiseksi. Hakemus on tehtävä 

yhtä aikaa riita-asiaan liittyvien valtioiden viranomaisille kolmen vuoden kuluessa 

siitä, kun henkilö on ottanut vastaan ilmoituksen riita-asiaan johtavasta toi-

mesta.(LKVR 530/2019, 2§). Viranomaisen on kahden kuukauden kuluessa il-

moitettava hakemuksen vastaanottamisesta hakemuksen tekijälle, ja hakijan on 

kolmenkuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta toimitettava mahdolli-

sesti pyydetyt lisätiedot viranomaiselle. (LKVR 530/2019, 5 §) . Päätös hakemuk-

selle on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. 

(LKVR 530/2019, 4§). 

 

Verosopimuksissa tai EU:n yleissopimuksissa määrätään useimmiten erimieli-

syyksistä koskevien riitojen ratkaisu menetelmistä. Verovelvollisella on oikeus 

hakea muutosta verotus päätökseensä, joko kansalliselta tuomioistuimelta, tai 

hakeutumalla sopimusneuvotteluihin, joissa pyritään poistamaan kaksinkertaista 

verotusta. EU:n riitadirektiivin mukaan verovelvollinen saa tehdä hakemuksen 

asianomaisen viranomaiselle sopimusmenettelyn aloittamiseksi. Riidanratkaisu 

toimikunnan täytyy antaa lausunto, jonka perusteella viranomaiset tekevät lopul-

lisen päätöksen. (Peni 2019.) 

 

4 POHJOISKALOTIN RAJANEUVONTA HAASTATTELU 

4.1 Pohjoiskalotin Rajaneuvonta 

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta edistää yksityishenkilöiden, yritysten, organisaatioi-

den ja viranomaisten rajan ylittävää toimintaa. Rajaneuvonta tiedottaa asioista 

joita on otettava huomioon rajanylittävässä toiminnassa sekä opastaa oikeiden 

viranomaisten puheille. Rajaneuvonnan tehtäviin kuuluu myös rajaesteiden pois-

tamiseksi tehtäviä töitä. Pohjoiskalotin rajaneuvonta tekee yhteistyötä seuraavien 

tahojen kanssa, Pohjoiskalotin neuvosto, Pohjoismaiden ministerineuvosto, 

Skatteetaten joka on (Norjan veroviranomainen), Nav (Norjan työ- ja hyvinvointi-

hallinto), Kela, TE-palvelut, Skatteverket (Ruotsin verovirasto), Arbetsförmedlin-
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gen (Ruotsin työvälitys), Försäkringskassan (Ruotsin sosiaaliturvaviranomai-

nen), Vero, Eläketurvakeskus, Pensions myndigheten (Ruotsin eläkevirasto). 

(Pohjoiskalotin Rajaneuvonta.) 

 

4.2 Pohjoiskalotin rajaneuvonta haastattelu 

Etsin Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan sivuilta yhteyshenkilön, jonka ajattelin ole-

van oikea henkilö vastaamaan kysymyksiini. Laadin kysymykset niin, että toivoin 

saavani niillä vastauksen suoraan case-yrityksen henkilöstön verotuskäytäntöön 

liittyen. Lähetin aluksi sähköpostiviestillä Rajaneuvonnassa toimivalle koordi-

naattorille Päivi Koivupalolle viestin, että suostuuko hän vastaamaan opinnäyte-

työtäni varten ns. sähköpostihaastatteluun. Sain suostumuksen, ja kävimme hä-

nen kanssaan seuraavan laisen keskustelun sähköpostin välityksellä. 

 

Tämän haastattelun tarkoitus on olla selventämässä työntekijän verotuskäytän-

töä Ruotsissa työskennellessä. Haen tällä sähköpostikeskustelulla ohjeita ko. 

Opinnäytetyön yrityksen tarpeisiin. Yritys harjoittaa kaukolämpö asennus- ja hit-

saustöitä Ruotsissa. Työntekijät ovat suomalaisia, ja työnantaja on suomalainen 

yritys. Työntekijöiden työsuhteet ovat tilapäisiä. Työsopimus on aina komennus-

reissun kerrallaan riippuen Ruotsissa olevan tilaajan tarpeesta, yleensä 1-6 viik-

koa kerrallaan. Keskitalvella työreissuja ei ole Ruotsissa. Työntekijän Ruotsissa 

tekemä työtuntimäärä laskutetaan tilaajalta. Mihin työntekijä maksaa verot? 

(Körkkö 2020.) 

 

Kun suomalainen yritys lähettää työntekijän asennustyöhön Ruotsiin niin vero-

tus riippuu siitä kuinka kauan asennustyötä tehdään ja/sekä syntyykö yritykselle 

kiinteää toimipaikkaa Ruotsiin. Ns. "Montör" verotus 183 pv. sääntö löytyy tästä 

veron linkistä https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuk-

sesta/kansainvalinen_toiminta/suomalainen_tyontekija_ulkomaill/  

Palkkatulo verotetaan Suomeen jos työkomennus alle 6 kk (183 pv) Ruotsissa 

vuoden aikana (ei kalenterivuoteen sidottu) mutta jos yli 6 kk niin Ruotsilla vero-

tusoikeus palkkatuloon. ESIM. asennustyötä tehdään 184 pv Ruotsissa, tulee 

Ruotsille verotusoikeus ensimmäisestä työskentelypäivästä lähtien. 
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https://www.skatteverket.se/privat/skatter/internationellt/lonfranutlandskaarbets-

givare.4.906b37c10bd295ff4880001233.html?q=utl%C3%A4ndska+arbets-

givare  

183-dagarsregeln/Montörregeln 

Vid kortvarigt arbete i Sverige beskattas du i bosättningslandet för inkomsten. 

Följande villkor måste då vara uppfyllda:tiden du vistas i Sverige får inte över-

stiga 183 dagar under en tolvmånadersperiod du får inte arbeta för en svensk 

arbetsgivare eller för annan arbetsgivare där din lön belastar ett fast driftställe 

(kontor, verkstad eller liknande) i Sverige 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/internationellt/foretagocharbeteifin-

land/finland/anstallningboifinlandmedinkomstisve-

rige.4.65fc817e1077c25b83280002653.html?q=183+dag   

Mikäli tarvitset lisätietoa verotukseen niin neuvon ottamaan yhteyden verott-

ajann . (Koivupalo 2020.) 

 

Verottajalla on ohjeistuksessa, että jos työntekijät ovat ”vuokralla” niin verotusoi-

keus on Ruotsilla.  

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49111/ulkomailla-työs-

kentelyn-verotus2/#4.4-erityistilanteita 

Osaatko sanoa, tai onko sinulla kokemusta siitä, että katsotaanko ”vuokratyöksi” 

ko. tilannetta, kun työntekijöiden työsuhteet ovat tilapäisiä. Työsopimus on aina 

reissun kerrallaan riippuen Ruotsissa olevan tilaajan tarpeesta, yleensä 1-6 viik-

koa kerrallaan. Keskitalvella työreissuja ei ole Ruotsissa. Työntekijän Ruotsissa 

tekemä työtuntimäärä laskutetaan tilaajalta. Mutta työkalut, koneet, autot ym. 

ovat suomalaisen yrityksen omia, joilla mennään kulloiselle työkohteelle teke-

mään työ. 

Miten toimitaan jos raja 183-pv. huomataan tulevan täyttyväksi, tai ylittyväksi, kun 

työtä on jo tehty esim.180 päivää? Mitkä on ne konkreettiset toimenpiteet työn-

antajan ja työntekijän osalta? (Körkkö 2020.) 

 

Vuokratulla työntekijällä tarkoitetaan sitä, että esim. henkilövuokrausyritys vuok-

raa työntekijän suorittamaan jotakin työtehtävä (Adecco tms. vastaava). 

Vuokratyöksi ei katsota jos yritys lähettää oman työntekijän suorittamaan asen-

nustyötä Ruotsiin vaan kyseessä on lähetettytyöntekijä. 
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Jos 183 päivää täyttyy, siirtyy verotusoikeus Ruotsille päivästä 1 lähtien, kehotan 

olemaan yhteydessä molempien maiden verottajaan ja selvittämään miten mah-

dollinen väärään maahan verosiirto tapahtuu. (Koivupalo 2020.) 

4.3 Pohjoiskalotin Rajaneuvonta, haastattelun tulokset ja päätelmät 

Sähköpostissa on vastuuvapautuslauseke, jossa Pohjoiskalotin Rajaneuvonta il-

moittaa ettei ota oikeudellista vastuuta annetuista vastauksista, tai vastauksissa 

esiintyvistä virheistä ja puutteista. Yksityiskohtaista neuvoa kehotetaan etsimään 

asiaa hoitavilta viranomaisilta. (Pohjoiskalotin Rajaneuvonta.) 

 

Haastattelu jäi lyhyeksi, mutta Rajaneuvonnan koordinaattori antoi vastaukset 

omalta osaltaan niihin kysymyksiin, mitä kysyttiin. Heiltä tuli internet linkit Verovi-

raston ohjeistuksiin. Kysymys johon halusin vastauksen oli, että katsotaanko 

työntekijä ns. vuokratyövoimaksi, jolloin verot maksettaisiin aina  työntekomaa-

han. Sain vastaukseksi, että koska ovat yrityksen omia työntekijöitä, jotka ovat 

lähetettyjä tämä sääntö ei päde ko. yrityksessä. Mutta vastuuvapautuslausek-

keen vuoksi tätä ohjetta ei tule noudattaa kirjaimellisesti, vaan asia on tarkistet-

tava vielä veroviranomaiselta. Yrityksen kannalta on helpompaa, jos verot saa 

maksaa Suomeen eikä työntekijöitä katsota vuokratyöntekijöiksi. Toisaalta voi 

olla, että Ruotsi katsoo työntekijät vuokratyövoimaksi ja näin ollen heillä on vero-

tusoikeus. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tavoitteena oli saada selvyyttä työntekijän verotuskäytäntöön, kun hän on lähe-

tettynä työntekijänä Ruotsissa, suomalaisen työnantajan toimesta. Fire Impactin 

työntekijöiden työsuhteet kestävät komennuksen kerrallaan, ja ovat näin ollen ti-

lapäisesti työllistettyjä yrityksessä.  

 

Tutkimustyön olennaisena sisältönä on verottajan ohjeistuksia ja lainsäädäntöä 

jotka velvoittavat työnantajaa ja työntekijää. Tavoitteena oli löytää case-yrityksen 

näkökulmasta, työntekijän verotuskäytäntöön liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus 

sekä vastaukset tutkimusongelmiin: Mihin maksetaan verot, jos teet ns. pätkä-

töitä Ruotsiin? Mitkä ovat säännökset, joilla rajataan se että onko työvoima vuok-

rattua työvoimaa? Mitkä on konkreettiset toimet jos verot maksetaan Ruotsiin? 

Opinnäytetyötä tehdessäni peilasin aiheita yritykseni tilanteeseen. Rajaneuvon-

nan sähköpostihaastattelulla halusin saada vastauksia nimenomaan yritykseni ti-

lanteeseen ja käytännön toimenpiteisiin. Minua mietitytti se, että katsotaanko työ-

tekijät vuokratyöksi vai ei. Jos ei katsottaisi niin silloin tilanteessa pätisi 183- päi-

vän sääntö, jolloin verotus pysyy Suomessa. 183- päivän säännön mukaan vero-

tusoikeus siirtyy Ruotsille, kun työntekijä on ollut kahdentoista kuukauden aikana 

183 päivää komennuksella. Käytännössä haasteena on se, että työntekijä tai 

työnantaja eivät tiedä etukäteen, tuleeko sallittu päiväraja täyteen.  

Laki ja verotusohjeet case- yrityksen näkökulmasta oli mielestäni tulkinnanvarai-

sia ja osaksi ristiriitaisia. Halusin selvyyden siitä, että maksetaanko työn an-

siovero Ruotsiin vai Suomeen ko. tapauksessa. Tähän asti on noudatettu 183- 

päivän sääntöä ja seurattu, että päivät eivät ylity, jotta verotus saadaan pidettyä 

Suomessa. Vaikka Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan ja verottajan ohjeistuksista 

kävi ilmi, että työntekijät eivät ole vuokratyöntekijöitä, niin silti on mahdollisuus, 

että työskentelymaan viranomainen voi katsoa työntekijät vuokratyöntekijöiksi. 

Tähän sääntöön olisi hyvä saada yhtenäinen linja valtioiden välille.  

 

Se, että katsooko verottaja Ruotsissa työskentelyn tilapäisyyden määräajan um-

peuduttua varsinaiseksi työntekopaikaksi on myös mahdollista. Työnteko paikka 

Tukholman alueella vaihtuu toisaalta päivittäin, mutta yöpyminen ja työautojen 
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säilyttäminen on yhdessä varsinaisessa paikassa. Toisaalta yrityksellä ei ole 

omaa liike tai halli ym. tilaa Ruotsissa. Lähetetyn työntekijän määritelmään on 

olemassa omat sääntönsä. Lähetetty työntekijää voi olla vain, jos yrityksellä on 

samaa toimintaa Suomessa. Ko. yrityksellä on muuta toimintaa Suomessa. Kau-

kolämpöhitsaus ja asennustyöhön liittyvää toimintaa ei varsinaisesti ole, mutta on 

työhalli, jossa hitsarit harjoittelevat. Työkoneita ja kalustoa huolletaan ja säilyte-

tään suomen toimitiloissa, ja näin ollen voidaan katsoa, että työmiehet lähetetään 

Suomesta Ruotsiin. 

 

Puolenvuoden sääntö ei sovellu ko. yrityksen työntekijöihin, koska komennukset 

ovat lyhyitä, eivätkä ne ole ennakoitavissa. 

 

Verottajan ohjeistuksissa on kerrottu, että aina, kun lähetetään työntekijä toiseen 

Pohjoismaahan on täytettävä NT1- lomake. Epäselväksi verottajan ohjeistuk-

sessa jäi se, että jos komennukset ovat lyhyitä ja niitä on yhtä työntekijää kohden 

n. kerran kuussa, tehdäänkö lomake joka reissulle jokaiselle työntekijälle erik-

seen vai yhden kerran, jos tiedetään, että työkomennusreissuja on useampi vuo-

dessa. Selvitin asiaa veroviranomaiselta puhelimitse, ja sain ohjeistukseksi, että 

jokaisen palkan maksun jälkeen tehdään erikseen, jokaiselle työntekijälle NT1- 

lomake. 

 

Viranomaisten ohjeita ja lainsäädäntöä löytyy paljon ulkomaantyöskentelyyn liit-

tyen, mutta niissä on tulkinnanvaaraa myös valtioiden välisillä viranomaisilla. Olisi 

hyvä jos ohjeet olisivat yhtenäiset ja tulkinnanvara jäisi ohjeistuksista kokonaan 

pois. Työtilanteita ja työskentely tapoja on useita, ja erilaisia yrityksiä, eikä esi-

merkkejä voida tehdä kaikille tapauksille. Lainsäädännön ohjeen tulkinta voi olla 

myös viranomaisesta kiinni.  

 

Hankalan työntekijän verotuksen kohdentamisesta etukäteen tekee se, että jos 

jälkeenpäin huomataan 183- päivän säännön pätemättömyys ja päivät ylittyvät ja 

sen vuoksi joudutaan hyvitysmenetelmällä siirtelemään veroja.  

 

Yrityksen työntekijöiden kannalta olisi selkeämpi, että verotusoikeus pysyy Suo-

mella, ettei Ruotsin verokorttia tarvitsisi hankkia. Jos niin käy, että päivät ylittyvät 
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niin verot maksetaan Ruotsiin ensimmäisestä päivästä lähtien ja viranomaiset 

huolehtivat keskenään verojen siirrosta valtiolta toiselle. 

 

Aihe hyödyntää työnantajia, jotka lähettävät työntekijöitä Ruotsiin töihin, sekä 

työntekijöitä ketkä työskentelevät Ruotsissa. Tutkimuksen aihe antaa tietoa, mi-

ten työtekijän verotuksen kanssa tulisi toimia. 
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LIITE 1 (1)23 

 

 

 

Tällä lomakkeella voit antaa uuden NT1-ilmoituksen, NT2-ilmoituksen tai työnantajan ilmoituksen oleskelujaksoista Suomessa. 
Voit myös korjata aiempaa ilmoitusta tai mitätöidä aiemman ilmoituksen. Lisätietoja saat lomakkeen  täyttöohjeesta. 
Täytä yläosan tunnistetiedot joka sivulla. Ilmoita aina toimenpiteen tyyppi, palkanmaksukausi ja ilmoituspäivä. Suorituksen 
maksajan ilmoitusviite yksilöi ilmoituksen. Jos korjaat aiempaa ilmoitusta tai mitätöit sen, merkitse aiemman ilmoituksen viite. Jos 
annat uuden ilmoituksen, voit jättää kohdan tyhjäksi, niin tulorekisteri muodostaa ilmoitukselle viitteen. Voit halutessasi muodostaa 
viitteen myös itse (ks. sallitut merkit täyttöohjeesta). Ilmoita palkanmaksukaudeksi ilmoitushetken palkanmaksukausi.

61
05

1

Ilmoita palkan tai muun suorituksen maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus ja nimi. Merkitse mahdollisia yhteydenottoja varten myös 
yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Anna nämä tiedot jokaisella lomaketyypillä. 

1. MAKSAJA

Y-tunnus tai henkilötunnus Nimi

Yhteyshenkilön puhelinnumeroYhteyshenkilön nimi

Toimenpiteen tyyppi

Uusi 
ilmoitus

Korvaava 
ilmoitus

Ilmoituksen
mitätöinti

Valitse yksi lomaketyyppi. Lisätietoja lomaketyypeistä saat täyttöohjeesta.

 NT1 NT2 Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa

Suorituksen maksajan ilmoitusviite (pakollinen, jos korjaat aiempaa ilmoitusta tai mitätöit sen)

Ilmoituspäivä (ppkkvvvv)Palkanmaksukausi (ppkkvvvv–ppkkvvvv)

TU
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5 

 1
.2

02
0 

 (s
iv

u 
1/

3)
Tulorekisteri
PL 1
00055 TULOREKISTERI

TIEDOT KANSAINVÄLISESTÄ 
TYÖSKENTELYSTÄ

ILMOITA VERKOSSA
tulorekisteri.fi

Maan nimi, jos maakoodia ei ole

Maan nimi, jos maakoodia ei ole

Sukupuoli

Tunnisteen tyyppi

Tunnisteen maakoodi (ks. täyttöohjeesta)

Osoitteen maakoodi (ks. täyttöohjeesta)

Tulonsaajan suomalainen henkilötunnus

Tulonsaajan ulkomainen tunniste

Etunimi

Ilmoita tulonsaajan suomalainen henkilötunnus. Jos suomalaista tunnusta ei ole, ilmoita nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite ja 
ulkomaisen tunnisteen tiedot. Anna nämä tiedot jokaisella lomaketyypillä.

2. TULONSAAJA

Sukunimi

Syntymäaika (ppkkvvvv)

Nainen

Tulonsaajalla
ei ole tunnistetta

Ulkomainen 
henkilötunnus

Verotunniste 
(TIN) Muu tunnus

Mies

Postinumero Postitoimipaikka

Talonnumero Porras HuoneistoLähiosoite

Postilokero (PL)
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Työskentelyvaltion maakoodi

kyllä

kyllä

ei

ei

Verotusoikeus työskentelyvaltiolla

Työnantajalla on työskentelyvaltiossa kiinteä toimipaikka, 
jonka tulosta työntekijän palkalla rasitetaan.

Työskentelyvaltion nimi Työskentelypaikkakunta

Talonnumero Porras HuoneistoLähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Maan nimi, jos maakoodia ei ole

Postilokero (PL)

Osoitteen maakoodi (ks. täyttöohjeesta)

Oleskelujakso työskentelyvaltiossa  
(ppkkvvvv–ppkkvvvv)

Työskentelyjaksot ulkomailla (ppkkvvvv-ppkkvvvv)Työskentelyjaksot ulkomailla (ppkkvvvv-ppkkvvvv)

TU
LO

R
 6

10
5 

 1
.2

02
0 

 (s
iv

u 
2/

3)
61

05
2

TIEDOT KANSAINVÄLISESTÄ 
TYÖSKENTELYSTÄ

ILMOITA VERKOSSA
tulorekisteri.fi

3. TYÖSKENTELYVALTIO JA KIINTEÄ TOIMIPAIKKA
Ilmoita tiedot työskentelyvaltiosta, työskentelypaikkakunnasta ja työskentelyvaltion verotusoikeudesta. Työnantajan kiinteä toimipaikka 
on liikepaikka, josta yrityksen toimintaa harjoitetaan kokonaan tai osittain. Anna nämä tiedot, jos olet antamassa ilmoitusta NT1 tai NT2. 
Työskentelyjaksot ulkomailla on annettava vain, jos annat NT2-ilmoituksen.

Toimenpiteen tyyppi

Uusi 
ilmoitus

Korvaava 
ilmoitus

Ilmoituksen
mitätöinti

Suorituksen maksajan ilmoitusviite (pakollinen, jos korjaat aiempaa ilmoitusta tai mitätöit sen)

Ilmoituspäivä (ppkkvvvv)Palkanmaksukausi (ppkkvvvv–ppkkvvvv)

Lomakkeen yläosa on täytettävä jokaisella sivulla.

5. OLESKELUJAKSOT SUOMESSA

Ilmoita tässä kaikki työntekijän oleskelujaksot Suomessa tai merkitse tieto "Ilmoitukseen ei sisälly oleskelujaksoja Suomessa".  
Anna tiedot, jos olet antamassa työnantajan ilmoitusta oleskelujaksoista Suomessa.

Oleskelujakso Suomessa (ppkkvvvv–ppkkvvvv) Oleskelujakso Suomessa (ppkkvvvv–ppkkvvvv)

Ilmoitukseen ei sisälly oleskelujaksoja Suomessa

4. PALKKA SEKÄ MUUT KORVAUKSET JA EDUT
Ilmoita rahapalkan lisäksi tieto mahdollisista muista korvauksista ja eduista, joita työntekijälle on maksettu.  
Anna tiedot, jos olet antamassa ilmoitusta NT2.

Euroa
Rahapalkka/kk Muut korvaukset ja edut

snt
  Päiväraha Asuntoetu Autoetu Muut edut
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TIEDOT KANSAINVÄLISESTÄ 
TYÖSKENTELYSTÄ

ILMOITA VERKOSSA
tulorekisteri.fi

Toimenpiteen tyyppi

Uusi 
ilmoitus

Korvaava 
ilmoitus

Ilmoituksen
mitätöinti

Suorituksen maksajan ilmoitusviite (pakollinen, jos korjaat aiempaa ilmoitusta tai mitätöit sen)

Ilmoituspäivä (ppkkvvvv)Palkanmaksukausi (ppkkvvvv–ppkkvvvv)

Lomakkeen yläosa on täytettävä jokaisella sivulla.

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys Puhelinnumero

Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä. Muualle lomakkeeseen kirjoittamaasi tietoa ei käsitellä. Käytä vain tulorekisteri.fi:stä 
tulostettuja lomakkeita, älä niiden kopioita. Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei lomakkeen optinen luku onnistu.

7. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Maan nimi, jos maakoodia ei ole

Maan nimi, jos osoitteen maakoodia ei ole

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Tunnisteen tyyppi

Tunnisteen maakoodi (ks. täyttöohjeesta)

Lähiosoite

Osoitteen maakoodi (ks. täyttöohjeesta)

Yhteyshenkilön nimi

Toimeksiantajan ulkomainen tunniste

Y-tunnus tai henkilötunnus

Toimeksiantaja on se taho, jonka lukuun työntekijä työskentelee työskentelyvaltiossa. Ilmoita toimeksiantajan Y-tunnus tai henkilötunnus. 
Jos suomalaisia tunnuksia ei ole, anna nimi, ulkomaisen tunnisteen tiedot ja osoite. Anna tiedot, jos olet antamassa ilmoitusta NT1.

6. TOIMEKSIANTAJA

Toimeksiantajan nimi

Ulkomainen yritystunnus

Ulkomainen henkilötunnus

Alv-tunniste (VAT)

Muu tunnus

Verotunniste (TIN) Kaupparekisteritunnus

Talonnumero Porras Huoneisto

Postinumero PostitoimipaikkaPostilokero (PL)


