
 

 

19 TYÖASUNTOVÄHENNYS 

Tällä lomakkeella voit vaatia työasuntovähen-
nystä verotuksessasi. Jos vaadit vähennystä 
useammasta kalenterivuoden aikana käytös-
säsi olleesta työasunnosta, täytä jokaisesta 
asunnosta oma lomake. 

ILMOITA VERKOSSA 
vero.fi/omavero

Verohallinto  
PL 700  
00052 VERO 

1 Henkilötiedot ja verovuosi 
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Nimi Henkilötunnus Verovuosi 

2 Vakituinen asunto (koti) 
2.1 Vakituisen asunnon osoite (katuosoite, postinumero ja -toimipaikka) 

2.2 Vakituinen asunto on 
asunto, jossa asun yhdessä puolisoni ja/tai 
alaikäisten lasteni kanssa. asunto, jossa asun yksin (perheetön henkilö). 

3 Varsinainen työpaikka 
3.1 Työnantajan nimi 

3.2 Varsinaisen työpaikan osoite (katuosoite, postinumero ja -toimipaikka) 

3.3 Varsinaisen työpaikan etäisyys vakituisesta asunnosta kilometreinä 

km 

4 Työasunto ja siitä aiheutuneet kustannukset 
4.1 Työasunto on 

vuokra-asunto työsuhdeasunto asumisoikeusasunto osaomistusasunto. 
4.2 Työasunnon osoite (katuosoite, postinumero ja -toimipaikka 

4.3 Vuokranantajan nimi 

4.4 Työasunnon etäisyys vakituisesta asunnosta kilometreinä 

km 

4.5 Oletko vuokrannut käyttöösi työasunnon toisen varsinaisen työpaikkasi sijainnin vuoksi? 
Kyllä 

4.6 Työasunto ollut käytössä 
(ppkkvvvv–ppkkvvvv) 

4.7 Työasunto ollut 
käytössä 
(täysinä kalenteri- 
kuukausina, kpl) 

4.8 Työasunnosta maksettu vuokra 
tai asunnon luontoisetuarvo 
kuukaudessa 

euroa snt 
4.9 Vähennyksen määrä1) 

euroa snt 

1 

2 

3 

4.10 Työasuntovähennys yhteensä vuodessa 
1) Vähennys myönnetään maksamasi vuokran perusteella. Vähennys on kuitenkin enintään 450 euroa kuukaudessa eli 5 400 euroa vuodessa. 

5 Työasuntoa varten saadut tuet 
Vakuutan, että en ole saanut työasuntoni perusteella sellaista verovapaata korvausta tai etuutta, joka liittyy toisella paikkakunnalla 
asumiseen (esim. verovapaata asumistukea). 

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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