Hushållsavdrag

Vad är ett hushållsavdrag?
 Avdrag från skatt
– minskar det skattebelopp som ska betalas.

– är personligt
 med undantag för avdragsrätt mellan makarna

 Du får avdra en del av kostnaderna för arbete som utförts i hemmet eller
fritidsbostaden
 Målet är samtidigt att
– främja självständigt underhåll av bostäder
– hindra grå ekonomi
– förbättra sysselsättning.
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Vem kan få ett hushållsavdrag?
 Personkunder
– inte företag eller samfund

 Dödsbo efter den avlidne för dödsåret
– Dock endast om personen när denne varit vid liv på ett bindande
sätt har beställt arbetet och arbetet har påbörjats medan personen
ännu varit vid liv

 Dödsbodelägare
– när delägaren bor i dödsboets bostad och betalar för arbetet
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Hurdant arbete berättigar till hushållsavdrag?


Sedvanligt städ- och hushållsarbete



Sedvanligt vård- och omsorgsarbete



Underhålls- och ombyggnadsarbete i en bostad eller fritidsbostad samt installation av
data- och informationstekniska apparater



Arbetet som berättigar till avdrag ska utföras en egen som används av dig själv, dina
föräldrar eller dina far- eller morföräldrar
– Arbete som berättigar till avdrag kan också utföras på servicehus, vårdhem, seniorhus eller
grupphem förutsatt att bostaden används av dig själv, dina föräldrar eller far- eller morföräldrar
– Till avdrag berättigar också arbete som utförs i en bostad som används av din makes/makas
föräldrar eller far- eller morföräldrar.

.
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Vad är sedvanligt arbete?
 Sedvanligt städ- och hushållsarbete är bland annat städning, matlagning, byktvätt och
underhåll av gårds- och trädgårdsområden samt snöröjning.
 Sedvanligt omsorgs- och vårdarbete är bland annat tvättning, på- och avklädning, matning och
annan vård av barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Att assistera personer i
butiks-, bank- och apoteksärenden betraktas också som omsorgs- och vårdarbete om detta
utgör en del av mer omfattande arbete som berättigar till hushållsavdrag. Omsorgs- och
vårdarbetet ska omfatta en själv eller en person som bor i samma hushåll.
 Underhålls- och ombyggnadsarbete i en bostad eller fritidsbostad är bland annat reparation av
kök, badrum och andra rum,

 el-, rör- och kabelarbeten i egnahemshus, reparation av källare och bastu i egnahemshus,
målning av ekonomibyggnader och montering av säkerhetslås.
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När kan du inte beviljas hushållsavdrag?
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Avdrag kan inte beviljas för
– annat än sedvanligt städ-, hushålls-, omsorgs- och vårdarbete
– ersättning som i regel har betalats till kommunen eller staden
– situationer där kommunens social- och hälsovård har beviljat en servicesedel eller en annan
betalningsförbindelse för arbetsprestationen
– avgifter för institutionsvård eller grundserviceavgifter
– bevaknings- eller säkerhetstjänster
– nybygge eller endast planeringsarbete
– arbete utanför gårdsområdet
– sådant underhålls- och reparationsarbete i ett bostadsaktiebolag som bolaget är skyldigt att ta hand om
Du kan i allmänhet inte beviljas avdrag om du får offentligt stöd för arbetet
Du kan inte heller avdra
– den andel som gäller material eller resekostnader
– löntagarens andel av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier
Kontrollera om arbetet berättigar till hushållsavdrag:
– Mest frågade arbeten
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Hur mycket hushållsavdrag kan du få?
Du får dra av
– 50 % av arbetets andel när du betalar till företaget eller företagaren
med en faktura.
– 20 % av den lön du betalat till arbetstagaren och arbetsgivarens
lönebikostnader i sin helhet.

Avdragets
– maximibeloppet är 2 400 euro/person per år
– självrisk 100 euro/person per år
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Betalningsåret avgör när du får dra av
hushållsavdraget
 Hushållsavdraget beviljas per kalenderår.
 Avdraget beviljas det år då du har betalat
– till företaget eller företagaren med en faktura
– lön till arbetstagaren.
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Avdragsrätten hos makar*


Maximibeloppet för det personliga hushållsavdraget är 2 400 euro om året alltså makarna kan få ett
avdrag på sammanlagt 4 800 euro.



Avdraget beviljas makarna enligt hur de har yrkat på det i sin beskattning.
–



Självrisken på 100 euro dras av från båda makarna.

Om gränsen för det personliga maximibeloppet på 2 400 euro inte överskrids lönar det sig att enbart
den ena av makarna ber om avdrag.
–



Självrisken på 100 euro dras av endast en gång.

Om det avdragsbelopp som den ena maken har yrkat överstiger den övre gränsen på 2 400 euro,
drar Skatteförvaltningen automatiskt av den icke avdragna delen från den andra makens skatt.
–

Självrisken på 100 euro dras av från båda makarna.

*Med makar avses personer som har ingått ett äktenskap eller registrerat sitt partnerskap eller som bor tillsammans och har eller
har haft ett gemensamt barn.

9

7.12.2017

När du betalar till företaget med en
faktura






Kontrollera på ytj.fi att företaget eller företagaren har införts i förskottsuppbördsregistret.
–

Beviljande av hushållsavdraget förutsätter att den som fakturerar har införts i förskottsuppbördsregistret.

–

Undantag utgörs av allmännyttiga samfund*

Företaget ska utfärda en faktura där separat har angetts
–

arbetets andel (inklusive eventuell moms)

–

produkter, material, resekostnader osv.

Verifikat dvs. betalda fakturor ska sparas
6 år för kontroll av beskattningen.

–

Bifoga dock inte verifikat till din skattedeklaration!

*Ersättning som betalas till ett allmännyttigt samfund för vanligt hushållsarbete
eller omsorgs- och vårdarbete berättigar till avdrag även om samfundet inte är
förskottsuppbördsregistrerat.
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Hushållsavdragets maximibelopp
• När du köper tjänster, där
arbetets andel är 5 000 €, från
ett företag:
Eller
• när du betalar till arbetstagaren i
lön cirka 6250 €:
 Hushållsavdrag 2 400 €
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Hushållsavdragets maximibelopp
 När du köper tjänster, där arbetets andel är 5 000 euro, från ett företag, får du
dra av från arbetets andel 50 % dvs. 2 500 euro, från vilket också dras av en
självrisk på 100 euro. Du kan alltså dra av från dina skatter 2 400 euro.
 När du betalar till arbetstagaren cirka 6 250 euro i lön får du dra av 20 % av
den betalda bruttolönen dvs. 1 250 euro. Arbetsgivarens lönebikostnader får du
dra av i sin helhet; i exemplet är de 20 % av bruttolönen dvs. 1 250 euro.
Sammanlagt blir det 2 500 euro. Från detta belopp dras av en självrisk på 100
euro Du kan alltså dra av från dina skatter 2 400 euro.
 I båda fallen får du hushållsavdragets maximibelopp som är 2 400 euro om året
/person.
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Exempel på veckostädning
Du köper från en företagare en veckostädning i ditt hem och betalar 60 euro per vecka för det.
Under året betalar du för företagaren sammanlagt 3 120 euro för städningsarbetet. Du får dra av
50 % av arbetets andel dvs. 1 560 euro från vilket också en självrisk på 100 euro dras av. Du kan
alltså dra av från dina skatter 1460 euro.

–
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•

60 € x 52 = 3 120 € (hela årets arbeten)

•

3120 € x 0,50 = 1 560 € (andel som berättigar till hushållsavdrag)

–

1560 € − 100 € = 1460 € (slutsumma efter självrisk)

–

3 120 € (årspriset för städning före avdrag) - 1 460 € = 1 660 € (årspriset för städning efter avdrag)

–

1 660 € (totalpris) : 52 (antalet städningar) = 31,90 € (priset på en städning efter avdrag)

Om städningsarbetet pågår längre, kom ihåg att årligen kontrollera att företagaren är
förskottsuppbördsregistrerad.
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Så här ansöker du om avdrag
1. På ett nytt skattekort
2. I tjänsten Palkka.fi
3. Deklarera på skattedeklarationen
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Uppgifter som behövs när du deklarerar
 För att få avdraget ska du ha
– företagets eller företagarens FO-nummer och adressuppgifter
 när du har betalat med en faktura.

– arbetstagarens person- och adressuppgifter
 när du har betalat lön.

– en faktura eller löneuträkning som visar tidpunkten för arbetet och
betalningen eller kopior av dessa
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1. Nytt skattekort
 Skriv ut eller beställ ett nytt skattekort på skatt.fi/skattekort.
•

Ange hushållsavdraget i punkten Avdrag från skatt.

•

Du kan också ringa till vår kundservice eller besöka den närmaste skattebyrån.

• Du kan utnyttja avdraget redan under betalningsåret.
• Du behöver inte längre deklarera samma uppgifter på den
förhandsifyllda skattedeklarationen.
• Testa deklarering med demoversionen.
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2. i tjänsten Palkka.fi
• Du kan deklarera innevarande års hushållsavdragsuppgifter på palkka.fi
ända till slutet av januari följande år.
• Avdraget överförs till betalningsårets förhandsifyllda skattedeklaration.

• Du kan också ange de anmälnings- och betalningsärenden som gäller
löneutbetalning till arbetstagaren.
• Testa deklarering med demoversionen.
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3. Deklarera på skattedeklarationen
• Komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen på
våren på skatt.fi/skattedeklaration
• eller fyll i en skattedeklaration på papper och bifoga
till deklarationen blankett 14A eller 14B.

• Testa deklarering med demoversionen.
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Om du glömmer att deklarera
hushållsavdraget på skattedeklarationen
 Du kan söka ändring i din beskattning ännu efter att beskattningen
har avslutats.
– Lämna begäran om omprövning till skatterättelsenämnden på
blankett 3308.
– Du kan lämna in begäran om omprövning för skatteåret 2016 och tidigare
skatteår inom 5 år från början av året efter utgången av skatteåret. Från och
med skatteåret 2017 är tidsfristen för begäran om omprövning 3 år från
början av året efter utgången av skatteåret. Läs mer om ansökan om
omprövning.
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Anställning
Du ska sköta dina arbetsgivarskyldigheter när du betalar lön till
arbetstagaren.
 Lämna en årsanmälan om lön och förskottsinnehållning till
Skatteförvaltningen
– när löneinkomstbeloppet till samma arbetstagare överstiger 200 euro om året.

 Gör anmälan genast efter att anställningsförhållandet upphört
– eller senast i slutet av januari följande år.

 Gör anmälan elektroniskt
– på palkka.fi eller på blankett 7801.
20

7.12.2017

Beloppet på lön som du betalar
påverkar dina förpliktelser
Löneutbetalarens förpliktelser:
• förskottsinnehållning på lön
• arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift
• arbetslöshetsförsäkringspremie
• pensions- och
olycksfallsförsäkringspremier
• deklaration av arbetsgivarprestationer
• årsanmälan

Om du betalar mindre än 1 500
euro/år/person i lön kan du glömma:
• förskottsinnehållning på lön
• arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift
• deklaration av arbetsgivarprestationer
Om arbetstagaren vill ha förskottsinnehållning på
en årslön på under 1 500 € kan du endast
glömma arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.

Om du betalar sammanlagt mindre än 1
200 euro/år i lön kan du dessutom
glömma:
• arbetslöshetsförsäkringspremie
• olycksfallsförsäkringspremie
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Löneuträkning av de lön som du har
betalat
 Du måste ge till arbetstagaren en löneuträkning av vilken framgår
– arbetsgivarens namn, personbeteckning, adress och telefonnummer

– arbetstagarens namn, personnummer och adress
– dagen då anställningen börjar, arbetstiden och lönegrunden
– lönen och beloppet av den verkställda förskottsinnehållningen
– betalda naturaförmåner och kostnadsersättningar

– löneutbetalningstidpunkten
– den pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie som har tagits ut av arbetstagaren
– sjukförsäkringens dagpenningspremie.

 Spara också själv verifikaten sex år efter utgången av
löneutbetalningsåret.
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Mer information om anställning av en
arbetstagare
 på webbplatsen skatt.fi
– Hushållsarbetsgivares avgifter och förskottsinnehållning år 2016
 infopaket om betalningsförpliktelser och avgifternas storlek när du
anställer en arbetstagare
– Deklaration och betalning av arbetsgivarprestationer – hushåll
 infopaket om förskottsinnehållningar och socialskyddsavgifter som betalas
in på MinSkatt när du betalar lön med förskottsinnehållning

 Bekanta dig med tjänsten palkka.fi
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Du får hjälp
 Skatt.fi
– Ställ en fråga i svarsbanken
– Servicenummer

 Testa med demoversionerna
– Skattekort på nätet
– i tjänsten Palkka.fi
– Skattedeklaration på nätet

 Kontrollera om företaget har införts i förskottsuppbördsregistret:
ytj.fi
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