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HAKEMUS
Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta
ulkomaantyön aikana
* yrittäjät
* itsenäiset ammatinharjoittajat
ELÄKETURVAKESKUS
UP/Ulkomaantyön vakuuttamisasiat
00065 ELÄKETURVAKESKUS

Huom! Työntekijöillä oma hakemuslomake ETK 2132
Lakisääteiset sosiaaliturvamaksut on maksettava Suomeen
ajalta, jonka Eläketurvakeskuksen antama todistus tai poikkeuslupa on voimassa.

Hakemuksen täyttäminen, ks. sivu 4.
Hakemuslomake täytetään koneella tai tekstaten.

1. HAKEMUS
Lähetetyn yrittäjän todistus/
Yrittäjä useassa maassa

Poikkeuslupa

2. YRITTÄJÄ
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Kansalaisuus

Vakituinen osoite Suomessa
Osoite ulkomailla, mistä alkaen
Puhelinnumero

Faksi

Sähköposti

3. YRITYS SUOMESSA
Nimi

Yrityksen Y-tunnus

Osoite
Lakisääteiset
vakuutukset
Suomessa

Yrittäjäeläkevakuutus
Yhtiö ja vakuutuksen numero

Tapaturmavakuutus (vapaaehtoinen)
Yhtiö ja vakuutuksen numero

Mistä alkaen

4. YRITTÄJÄTOIMINTAA KOSKEVAT TIEDOT
Missä maassa/maissa teet työtä hakemuksessa mainittuna aikana? Jos Suomi on yksi työskentelymaista, tulee myös Suomi ilmoittaa tässä.
(Merkitse työskentelymaaksi vain yksi maa, mikäli työtä tehdään pääosin yhdessä maassa ja toisissa maissa käydään vain satunnaisilla lyhyillä
työmatkatyyppisillä matkoilla kuten kokous-, raportointi- ja koulutusmatkoilla).

Työnteko ulkomailla kestää
mistä (pvm) ..............................
Työtehtävä ja toimiala

mihin (pvm) .............................

Onko kyseessä freelance-työ
kyllä

ei

Minkälaisella sopimuksella työskentelet? (Jos on tehty kirjallinen sopimus, liitä se mukaan)
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4. YRITTÄJÄTOIMINTAA KOSKEVAT TIEDOT
Oletko harjoittanut yrittäjätoimintaa Suomessa ennen ulkomaille lähtöä?
en
kyllä, mistä alkaen
Jatkatko yrittäjätoimintaa palattuasi Suomeen?
kyllä
en
Ulkomainen yritys ja/tai osoite, jossa harjoitat toimintaa
Nimi

Osoite
Ulkomainen yritys on
tytäryhtiö

emoyhtiö

sisaryhtiö

muu, mikä

Onko työntekomaahan maksettu/maksetaanko lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ajalta, jota hakemus koskee?
kyllä
ei
Oletko ollut työssä ulkomailla välittömästi ennen hakemuksessa mainittua aikaa?
ei
Missä maassa/maissa

kyllä

yrittäjänä
Mistä (pvm)

työntekijänä
Mihin (pvm)

5. TYÖSKENTELY KAHDESSA TAI USEAMMASSA MAASSA
Jos työskentelet useassa maassa, pyydämme vastaamaan myös seuraaviin kysymyksiin.
Työskenteletkö yrityksesi lukuun useassa maassa?
kyllä
ei
Kuinka usein vaihdat työskentelymaata (viikottain, kuukausittain, muulla tavalla)?
Kuinka usein työskentelet Suomessa?
Missä maassa asut vakinaisesti?
Harjoitatko huomattavan osan yrittäjätoiminnastasi tässä asuinmaassa? (25 % liikevaihdosta, työajasta, suoritettujen palvelujen lukumäärästä ja/tai tulosta.
kyllä
ei
Onko sinulla useita toimeksiantajia ulkomailla työskentelyn aikana?
ei
Toimeksiantajan nimi

kyllä (jos on, ilmoita ne)
Osoite

6. PERHEENJÄSENET
Perhe jää Suomeen

Perhe muuttaa myös ulkomaille

Ei perhettä

Tämä hakemus ETK 2142 koskee vain yrittäjätoimintaa harjoittavaa henkilöä. Ulkomaille mukana seuraavan perheenjäsenen on haettava Kelalta päätös
Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Hakemuslomakkeen saa Kelan toimistosta tai Kelan kotisivuilta www.kela.fi

7. POSTITUSOSOITE KELAN PÄÄTÖKSIÄ JA EUROOPPALAISTA SAIRAANHOITOKORTTIA VARTEN
Haluatko postin lähetettäväksi
kotimaan osoitteeseen

ulkomaan osoitteeseen

mistä alkaen ..........................................
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8. LISÄTIETOJA

9. TIEDUSTELUT
Nimi
Puhelinnumero

Faksi

Sähköposti

ALLEKIRJOITUS
Vakuutan lomakkeessa antamani tiedot oikeiksi.
Olen tietoinen siitä, että jos hakemukseni hyväksytään, olen velvollinen maksamaan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Suomeen.
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys
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Täytä hakemus huolellisesti kaikilta osin.
Tilapäisesti toiseen EU/ETA-maahan, Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaahan lähtevä, tavallisesti Suomessa toimiva
yrittäjä, voi pysyä määräajan Suomen sosiaaliturvan piirissä. Yrittäjä tarvitsee tällöin Eläketurvakeskuksen todistuksen
Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Todistusta haetaan tällä lomakkeella (ETK 2142).
HAKEMUS (kohta 1)
Yrittäjä EU/ETA-maihin tai Sveitsiin
Suomessa toimiva yrittäjä, joka harjoittaa toimintaansa tilapäisesti toisen EU/ETA-maan tai Sveitsin alueella enintään
kahden vuoden ajan, voi hakemuksesta kuulua Suomen sosiaaliturvaan.
Yrittäjä Intiaan, Korean tasavaltaan (Etelä-Korea) tai Kiinaan
Suomessa toimiva yrittäjä, joka lähtee tilapäisesti harjoittamaan yrittäjätoimintaa enintään viideksi vuodeksi Intiaan,
Etelä-Koreaan tai Kiinaan, voi hakemuksesta kuulua Suomen sosiaaliturvaan.
Yrittäjä Yhdysvaltoihin
Suomessa toimiva ja asuva yrittäjä, joka harjoittaa tilapäisesti yrittäjätoimintaa enintään vuoden Yhdysvalloissa, voi
hakemuksesta kuulua Suomen sosiaaliturvaan.
Yrittäjä Australiaan, Chileen, Israeliin, Kanadaan tai Quebeciin
Australiaan, Chileen, Israeliin, Kanadaan tai Quebeciin lähtevään yrittäjään sovelletaan lähtökohtaisesti työntekomaan
sosiaaliturvalainsäädäntöä. Chileen, Israeliin ja Quebeciin lähtevälle yrittäjälle on kuitenkin mahdollista hakea poikkeuslupaa
Suomen lainsäädännön soveltumiseksi. Poikkeuslupaan tarvitaan aina työskentelymaan suostumus, jonka Eläketurvakeskus
pyytää työskentelymaan viranomaisilta.
Yrittäjä useassa maassa
Yrittäjällä useassa EU/ETA-maassa tarkoitetaan yrittäjää, joka harjoittaa yrittäjätoimintaa tavallisesti ja toistuvasti kahdessa
tai useammassa EU/ETA-maassa. Kahdessa tai useammassa maassa tavallisesti työskentelevä yrittäjä kuuluu yleensä
asuinmaansa sosiaaliturvaan, jos hän harjoittaa toimintaa myös asuinmaassaan.
Poikkeusluvalla todistus EU/ETA-maihin tai Sveitsiin
Jos yrittäjätoiminta ulkomailla kestää yli kaksi vuotta, voi yrittäjä hakemuksesta kuulua Suomen sosiaaliturvan ja saada
todistuksen. Yli kahden vuoden työskentely vaatii poikkeusluvan, johon tarvitaan aina työskentelymaan suostumus.
Eläketurvakeskus pyytää suostumuksen työskentelymaan viranomaisilta. Poikkeuslupaa ei yleensä myönnetä yli viideksi
vuodeksi.

YRITTÄJÄTOIMINTAA KOSKEVAT TIEDOT (kohta 4)
Missä maassa/maissa teet työtä?
Jos työn luonteeseen kuuluu työnteko tavallisesti kahdessa tai useammassa maassa ja yksi näistä on Suomi, ilmoita
myös Suomi.
Työnteko ulkomailla kestää
Ulkomaan työskentelyn arvioitu päättymisaika on aina mainittava.
Ulkomainen yritys ja/tai osoite, jossa harjoitat toimintaa
Ilmoita kotiosoitteesi ulkomailla, jollei ulkomailla ole muuta tahoa tai osoitetta, jossa harjoitat toimintaasi.
TYÖSKENTELY KAHDESSA TAI USEAMMASSA MAASSA (kohta 5)
Missä maassa asut vakinaisesti?
Asuinmaana pidetään maata, jossa yrittäjä asuu tavanomaisesti ja pysyvästi ja johon hänellä on kiinteät siteet
(esim. perhe, vakituinen asunto jne.).
Harjoitatko huomattavan osan toiminnasta asuinmaassasi?
Huomattavan osan kokonaisarviossa otetaan huomioon oletettu tilanne seuraavan 12 kuukauden aikana. Määritettäessä
harjoitetaanko huomattavaa osaa toiminnasta tietyssä jäsenvaltiossa otetaan huomioon liikevaihto, työaika, suoritettujen
palvelujen lukumäärä ja/tai tulo.
TIEDUSTELUT
Ulkomaantyön vakuuttamisesta voit tiedustella Eläketurvakeskuksen Vakuuttaminen -yksiköstä puhelin 029 411 2816
tai sähköpostitse ulkomaanasiat@etk.fi. Lisätietoja myös www.etk.fi

Lomakkeen alkuun
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