Kotitalousvähennys
Tämä ohje koskee vuotta 2022. Tarkista kotitalousvähennyksen voimassa olevat ehdot
Verohallinnolta, esimerkiksi internetsivulta vero.fi/kotitalousvahennys.

Mikä on kotitalousvähennys?
Voit hakea verotuksessa kotitalousvähennystä, kun olet teettänyt kotona tai vapaa-ajan
asunnossasi
• kotitaloustyötä eli siivousta tai pihatöitä (esim. asunnon siivous, lumityöt, haravointi)
• hoiva- tai hoitotyötä (esim. ruoanlaitto, peseminen, pukeminen)
• remontin (esim. keittiöremontin tai omakotitalon sähkö- tai putkitöitä).
Kotitalousvähennyksen määrä vuonna 2022
Kotitaloustyö, hoiva- ja hoitotyö sekä öljylämmityksestä luopuminen
• Jos ostat työn yritykseltä: 60 % työn osuudesta, jossa on mukana arvonlisävero
• Jos palkkaat työntekijän: 30 % palkasta ja työnantajan sivukulut.
• Omavastuu on 100 euroa vuodessa. Vähennystä voi saada enintään 3 500 euroa
vuodessa. Puolisot voivat saada vähennystä yhteensä enintään 7 000 euroa.
Remontointi eli asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö
• Jos ostat työn yritykseltä: 40 % työn osuudesta, jossa on mukana arvonlisävero
• Jos palkkaat työntekijän: 15 % palkasta ja työnantajan sivukulut
• Omavastuu on 100 euroa vuodessa. Vähennystä voi saada enintään 2 250 euroa
vuodessa. Puolisot voivat saada vähennystä yhteensä enintään 4 500 euroa.

Kotitalousvähennyksen saa sen vuoden veroista, jonka aikana lasku on maksettu. Jos esimerkiksi
remontti on tehty viime vuonna mutta lasku on maksettu tämän vuoden puolella, saat
kotitalousvähennyksen tämän vuoden verotuksessa.

Mitä ehtoja vähennykselle on?
Kotitalousvähennyksen voit saada, kun palkkaat työntekijän itse tai kun ostat työn yritykseltä tai
esimerkiksi yhdistykseltä. Kunnalle maksettavasta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä.
Ehtona on, että työ tehdään omassa kodissasi tai vapaa-ajan asunnossasi, kuten kesämökillä. Jos
asut esimerkiksi palvelutalossa, voit saada vähennyksen työstä, joka tehdään omassa
asuinhuoneessasi tai -huoneistossasi. Myös aikuiset lapset voivat ostaa vanhemmilleen palveluja ja
saada siitä kotitalousvähennyksen.
Huomaa, että tuet ja avustukset vaikuttavat vähennykseen: et voi saada vähennystä, jos olet
saanut samaa työtä varten esimerkiksi palvelusetelin kunnalta tai avustusta valtiolta.
Kotitalousvähennystä ei voi saada palveluista, jotka ovat arvonlisäverottomia. Tähän on kuitenkin
poikkeus: voit saada vähennyksen sosiaalihuollon palvelusta, esimerkiksi ateria- tai
siivouspalvelusta, jos ostat sen yksityiseltä palveluntarjoajalta etkä kunnalta.

Kun ostat työn yritykseltä, toimi näin
Ennen kuin sovit työstä, tarkista, että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Et voi saada
kotitalousvähennystä, jos yritys ei kuulu rekisteriin. Voit tarkistaa asian yrityksen Y-tunnuksen
avulla joko yritystietojärjestelmästä osoitteessa ytj.fi tai soittamalla palvelunumeroon 029 497 002.

Kun yritys lähettää sinulle laskun, tarkista, että laskussa on eriteltynä työn hinta.
Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta ja siihen sisältyvästä arvonlisäverosta. Laskussa
voi lukea esimerkiksi ”siivous (sis. alv 24 %)”. Kotitalousvähennystä ei saa esimerkiksi tarvikkeista
tai matkakuluista. Säilytä lasku kotitalousvähennystä varten.

Näin lasket vähennyksen
Kotitalousvähennys on 40 % remonttityöstä ja 60 % kotitaloustyöstä, hoito- ja hoivatyöstä sekä
öljylämmityksestä luopumisesta. Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta työn hinnasta.
Verohallinto vähentää summasta omavastuun, joka on 100 euroa vuodessa.
Esimerkki 1: Sepolla on yksi remonttilasku, josta hän hakee kotitalousvähennystä. Laskussa työn
osuus on 1 000 euroa (sisältää arvonlisäveron). Kotitalousvähennys on 40 % eli 400 euroa. Siitä
vähennetään omavastuu 100 euroa. Kotitalousvähennyksen määräksi jää 300 euroa.
Esimerkki 2: Sirkka on teettänyt vuoden aikana sekä remonttia että siivoustyötä.
Remontissa työn osuus oli yhteensä 2 000 euroa. Kotitalousvähennys remontista on 40 % eli
yhteensä 800 euroa. Siitä vähennetään omavastuu 100 euroa, joten vähennykseksi jää 700 euroa.
Siivoustyön laskut olivat vuodessa 1 200 euroa. Siivouksesta saa vähennystä 60 % eli 1 200 e x 60
% = 720 euroa. Omavastuuta ei vähennetä enää toista kertaa, joten Sirkka saa
kotitalousvähennystä yhteensä 700 e + 720 e = 1 420 euroa.

Näin haet vähennyksen
Vaihtoehto 1. Ilmoita tiedot veroilmoitukseen OmaVerossa
Voit ilmoittaa kotitalousvähennyksen tiedot OmaVero-palvelussa (vero.fi/omavero). Voit ilmoittaa
vähennyksen vaikka heti, kun olet maksanut laskun. Silloin tiedot tulevat mukaan seuraavaan
veroilmoitukseesi. Ilmoita tiedot viimeistään silloin, kun on aika täydentää veroilmoitusta.
Vaihtoehto 2. Ilmoita tiedot veroilmoitukseen paperilomakkeella
Voit ilmoittaa tiedot myös paperilomakkeella (Kotitalousvähennys, lomake 14A tai 14B). Lomakkeen
voit tulostaa vero.fi-sivuilta tai tilata puhelimitse: Lomaketilaukset, puh. 029 497 030.
Vaihtoehto 3. Ilmoita tiedot jo verokorttia varten
Jos haluat kotitalousvähennyksen nopeammin, ilmoita tiedot verokortillesi. Voit ilmoittaa
vähennyksen heti, kun olet maksanut laskun. Yleensä vähennys pienentää veroprosenttiasi ja saat
uuden verokortin. Voit ilmoittaa tiedot OmaVerossa tai puhelimitse: Verokortit, puh. 029 497 000.

Jos palkkaat työntekijän
Jos palkkaat työntekijän, kotitalousvähennys on työstä riippuen joko 15 % tai 30 % maksamastasi
palkasta. Lisäksi saat vähentää työnantajan sivukulut kokonaan. Tutustu ensin ohjeisiin:
vero.fi/kotitaloustyonantajana.
Palkka.fi-verkkopalvelussa voit hoitaa työnantajan lakisääteiset ilmoitukset. Saat myös
kotitalousvähennyksen valmiiksi veroilmoitukseesi eikä sinun tarvitse hakea vähennystä erikseen.

Lisätietoja ja neuvoja
•
•

Verohallinnon internetsivuilta: vero.fi/kotitalousvahennys
Verohallinnon palvelunumeroista (puhelun hinta paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu)
029 497 002 veroilmoitus
029 497 000 verokortit
029 497 012 työntekijän palkkaaminen, kotitalous työnantajana

