
 

 

19  AVDRAG FÖR BOSTAD  
PÅ ARBETSORTEN 
Med denna blankett kan du yrka på avdrag 
för bostad på arbetsorten i beskattningen. 
Om du yrkar på avdrag för flera bostäder på 
arbetsorten, vilka du har använt under kalen-
deråret, ska du för varje bostad fylla i en egen 
blankett.

DEKLARERA PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

 

Skatteförvaltningen 
PB 700 
00052 SKATT 

1 Personuppgifter och skatteår 
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Namn Personbeteckning Skatteår 

2 Stadigvarande bostad (hemmet) 
2.1 Den stadigvarande bostadens adress (gatuadress, postnummer och postkontor) 

2.2 Den stadigvarande bostaden är 
en bostad där jag bor tillsammans med min make 
och/eller mina minderåriga barn. en bostad där jag bor ensam (person utan familj). 

3 Egentlig arbetsplats 
3.1 Arbetsgivarens namn 

3.2 Den egentliga arbetsplatsens adress (gatuadress, postnummer och postkontor) 

3.3 Den egentliga arbetsplatsens avstånd från den stadigvarande bostaden i kilometer 

km 

4 Bostad på arbetsorten och kostnaderna för denna bostad 
4.1 Bostaden på arbetsorten är en 

hyresbostad tjänstebostad bostadsrättsbostad delägarbostad. 
4.2 Adress till bostaden på arbetsorten (gatuadress, postnummer och postkontor) 

4.3 Hyresvärdens namn 

4.4 Avståndet mellan bostaden på arbetsorten och den stadigvarande bostaden i kilometer 

km 

4.5 Har du hyrt den aktuella bostaden på arbetsorten p.g.a. läget för din andra egentliga arbetsplats? 
Ja 

4.6 Bostaden på arbetsorten har 
använts 

(ddmmåååå–ddmmåååå) 

4.7 Bostaden på 
arbetsorten har 
använts (hela kalen-
dermånader, st.) 

4.8 Hyra för bostaden eller
bostadens naturaförmansvärde 
i månaden 

euro cent 
4.9 Avdragsbeloppet1) 

euro cent 

1 

2 

3 

4.10 Avdrag för bostad på arbetsorten sammanlagt per år 
1) Avdraget beviljas på basis av hyran som du har betalat. Avdraget kan dock vara högst 450 euro per månad, dvs. 5 400 euro om året. 

5 Stöd som beviljats för bostaden på arbetsorten 
Jag försäkrar att jag för min bostad på arbetsorten inte har fått några skattefria ersättningar eller förmåner som hänför sig till boendet 
på annan ort (t.ex. skattefritt bostadsstöd). 

Datum Underskrift 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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