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1B  MATKAKULUT – 
VIIKONLOPPUMATKAT ILMOITA VERKOSSA 

vero.fi/omavero
Verohallinto 
PL 700 
00052 VERO 

Ilmoita tällä lomakkeella työhön liittyvien viikonloppumatkojesi matkakulut, kun varsinainen työpaikkasi ja asuntosi sijaitsevat 
toisella paikkakunnalla kuin missä perheesi asuu. Perheetön henkilö ei voi vähentää viikonloppumatkojen matkakuluja tässä 
tilanteessa. 
Täytä tämä lomake myös silloin, kun työskentelet tilapäisesti työkomennuksella tai muutoin eri paikkakunnalla kuin missä va-
kituinen asuntosi (kotisi) on, ja sinulle on aiheutunut matkakuluja viikonloppumatkoista kotiin. Perhesuhteilla ei ole vaikutusta 
näissä tilanteissa viikonloppumatkoista aiheutuvien kulujen vähentämiseen. 
Tehdyt viikonloppumatkat vähennetään joko asunnon ja työpaikan välisinä matkoina tai tulonhankkimismenoina ansiotuloista. 
Huomioi, että toisella paikkakunnalla sijaitsevan asunnon ja siellä sijaitsevan työpaikan väliset matkakulut ilmoitetaan lomak-
keella 1A. Älä liitä mukaan tositteita tai vapaamuotoisia selvityksiä, vaan säilytä ne itselläsi. Verohallinto pyytää tositteet tarvit-
taessa. Tarkempia ohjeita saat vero.fi-sivuilta. 

1 Henkilötiedot ja verovuosi 
Nimi Henkilötunnus Verovuosi 

2 Viikonloppumatkojen matkakulut julkisella kulkuneuvolla / vuosi 
2.1 Perusteet viikonloppumatkan vähentämiselle 

Varsinainen työpaikkani ja asuntoni sijaitsevat toisella paikkakunnalla kuin missä perheeni asuu. 

Työskentelen tilapäisesti toisella paikkakunnalla kuin missä varsinainen kotini sijaitsee. 
Työnantajan kanssa on sovittu työkomennuksen 
katkeamisesta viikonlopuksi. Olen tehnyt matkat loman tai sairausloman yhteydessä. 

Mistä Mihin 

Alkamispäivä (ppkkvvvv) Päättymispäivä (ppkkvvvv) Matka edestakaisin (km) 

Matkakulut tänä 
aikana yhteensä 

euroa snt 

3 Viikonloppumatkojen matkakulut muulla kuin julkisella kulkuneuvolla / vuosi 
3.1 Millä kulkuneuvolla matka on kuljettu? 

Oma auto Vapaa autoetuauto Käyttöetuauto Moottoripyörä, mopoauto Mopo Polkupyörä 
3.2 Perustelut muun kuin julkisen liikenteen käyttämiselle 

Julkinen liikenne ei ole lainkaan käytettävissä. 
Julkista liikennettä käyttämällä en ehdi käydä kotona 
viikonlopun aikana. 

3.3 Perusteet viikonloppumatkan vähentämiselle 

Varsinainen työpaikkani ja asuntoni sijaitsevat toisella paikkakunnalla kuin missä perheeni asuu. 

Työskentelen tilapäisesti toisella paikkakunnalla kuin missä varsinainen kotini sijaitsee. 
Työnantajan kanssa on sovittu työkomennuksen 
katkeamisesta viikonlopuksi. Olen tehnyt matkat loman tai sairausloman yhteydessä. 

Mistä Mihin 

Alkamispäivä (ppkkvvvv) Päättymispäivä (ppkkvvvv) Matka edestakaisin (km) 

Matkakulut tänä 
aikana yhteensä 

euroa snt 

Kuinka monta kertaa ajanjaksolla kuljet tämän edestakaisen viikonloppumatkan?
(Ilmoita vain, jos kuljet matkan tai osan siitä muulla kuin julkisella kulkuneuvolla.) krt 

4 Työsuhdematkalippu (Täytä vain, jos haet muutosta verokorttiin.) 

Työsuhdematkalipun arvo verovuonna 

euroa snt 

5 Työsuhdepolkupyörä (Täytä vain, jos haet muutosta verokorttiin.) 

Työsuhdepolkupyörän luontoisetuarvo verovuonna 

euroa snt 

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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