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TYÖASUNTOVÄHENNYS

Täytä jokaisesta työasunnosta oma lomake.
1 HENKILÖTIEDOT
Nimi

Henkilötunnus

2017
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
km

J
4 TYÖASUNTO JA SIITÄ AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET
4.1 Työasunnon osoite (katuosoite, postinumero ja -toimipaikka)

4.2 Vuokranantajan nimi
4.3 Työasunnon etäisyys vakituisesta asunnosta
km

4.4 Työasunto on toisen varsinaisen työpaikkani
sijainnin vuoksi oleva asunto.

4.5 Työasunto on
vuokra-asunto

työsuhdeasunto

asumisoikeusasunto

4.8 Työasunnosta maksettu
4.7 Täysiä
kalenterikuukau- vuokra ja/tai asunnon luontoisetuarvo kuukaudessa
sia yhteensä,
kpl
euro
snt

4.6 Työasunto ollut käytössä
vuonna 2017, pp.kk. - pp.kk.
(ks. täyttöohjeet)

osaomistusasunto

4.9 Vähennyksen määrä
kuukaudessa
(maksettu vuokra, kuitenkin
enintään 250 euroa/kk)
euro

4.10 Vähennyksen määrä

snt

euro

1
2
3
4.11 Työasuntovähennys yhteensä vuodessa
(siirrä veroilmoituksen kohtaan 3.4 Tulonhankkimiskulut/Työasuntovähennys)

5 TYÖASUNTOON SAADUT TUET
Vakuutan, että en ole saanut työasuntoni perusteella toisella paikkakunnalla asumiseen liittyvää verovapaata korvausta tai etuutta
(esim. verovapaata asumistukea).

P
Päiväys

Allekirjoitus ja puhelinnumero

Käytä vain alkuperäistä lomaketta (ei lomakkeesta otettua kopiota), muutoin lomakkeen lukeminen optisesti ei onnistu.
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Tämä lomake kelpaa tulostettuna myös optiseen lukuun.

Tulosta lomake

snt

TYÖASUNTOVÄHENNYS
Täytä tämä lomake, kun vaadit työasuntovähennystä vähennettäväksi verotuksessasi. Jos vaadit työasuntovähennystä
useammasta vuoden 2017 aikana käytössäsi olleesta työasunnosta, täytä jokaisesta työasunnosta oma lomake.
Työasuntovähennys myönnetään, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
- olet varsinaisen työpaikkasi sijainnin vuoksi vuokrannut käyttöösi työasunnon
- työasunto on vuokra-asunto, työsuhdeasunto tai asumisoikeus-/osaomistusasunto (työasuntovähennykseen ei ole
oikeutta, jos työasunto on omistusasunto)
- sinulla on työasunnon lisäksi samanaikaisesti vakituinen asunto, jossa asut puolisosi ja/tai alaikäisen lapsesi kanssa
tai olet perheetön henkilö ja asunto on sinulla toisen varsinaisen työpaikkasi sijainnin vuoksi
- varsinainen työpaikkasi sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä vakituisesta asunnostasi
- työasuntosi sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä vakituisesta asunnostasi.
Työasuntovähennyksenä vähennetään työasunnosta kuukaudessa maksetun vuokran määrä, kuitenkin enintään 250 euroa
kuukaudessa. Työasuntovähennys myönnetään vain täysiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana käytössäsi on ollut kaksi
asuntoa (vakituinen asunto ja työasunto). Työasuntovähennys vähennetään tulonhankkimiskuluna ja vain siltä osin kuin
työasuntovähennyksen ja muiden tulonhankkimiskulujen yhteismäärä ylittää viran puolesta myönnettävän
tulonhankkimisvähennyksen
määrän
(750
euroa,
kuitenkin
enintään
palkkatulon
määrä).
Verotuksessa
työasuntovähennyksen määrää pienennetään muilla työasunnon perusteella myönnettävillä vähennyksillä paitsi
kotitalousvähennyksellä. Jos molemmat puolisot ovat vaatineet työasuntovähennystä samoilta kuukausilta ja vähennyksen
myöntämisen edellytykset täyttyvät molempien puolisoiden osalta, vähennys myönnetään noilta kuukausilta vain sille
puolisolle, jonka puhtaan ansiotulon määrä verovuonna on suurempi.
Voit hakea työasuntovähennyksen perusteella muutosta ennakonpidätysprosenttiisi. Ilmoita tiedot verkossa osoitteessa
vero.fi/verokortti tai liitä hakemukseesi tämä lomake täytettynä.
Säilytä kuitit ja tositteet itselläsi kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien. Verotoimisto pyytää niitä tarvittaessa.
Tarkempia tietoja työasuntovähennyksestä saat vero.fi-sivuilta.

TÄYTTÖOHJEET
Ilmoita lomakkeen rahamääräiset tiedot euroina sentin tarkkuudella.
1 HENKILÖTIEDOT
Merkitse tähän nimesi ja henkilötunnuksesi.
2 VAKITUINEN ASUNTO (KOTI)
2.1 Merkitse tähän vakituisen asuntosi tarkka osoite.
2.2 Merkitse tähän rasti sen mukaan, onko vakituinen
asuntosi asunto, jossa puolisosi ja/tai alaikäiset lapsesi
asuvat vai asunto, jossa asut yksin (perheetön henkilö).
Perheettömänä pidetään henkilöä, jolla ei ole puolisoa tai
alaikäistä lasta tai joka asuu näistä pysyvästi erillään välien
rikkoutumisen vuoksi.
3 VARSINAINEN TYÖPAIKKA
3.1 Merkitse tähän sen työnantajan nimi, jonka palveluksessa
tapahtuvaa työskentelyä varten työasunto on vuokrattu.
3.2 Merkitse tähän sen varsinaisen työpaikkasi täydellinen
osoite, jossa tapahtuvaa työskentelyä varten työasunto on
vuokrattu.
3.3 Merkitse tähän varsinaisen työpaikkasi (kohta 3.2) ja
vakituisen asuntosi (kohta 2.1) välinen etäisyys täysinä kilometreinä. Etäisyys lasketaan lyhintä mahdollista reittiä yleistä
tietä pitkin.
4 TYÖASUNTO JA SIITÄ AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET
4.1 Merkitse tähän vuokraamasi työasunnon tarkka osoite.
4.2 Merkitse tähän työasuntosi vuokranantajan nimi. Jos
kyse on työsuhdeasunnosta, merkitse tähän asuntoedun antaneen työnantajan nimi. Jos kyseessä on asumisoikeusasunto, merkitse tähän talon omistajan nimi.
4.3 Merkitse tähän työasuntosi (kohta 4.1) ja vakituisen asuntosi (kohta 2.1) välinen etäisyys täysinä kilometreinä. Etäisyys lasketaan lyhintä mahdollista reittiä yleistä tietä pitkin.
4.4 Jos olet perheetön henkilö (ks. kohta 2.2) ja olet vuokrannut käyttöösi työasunnon toisen varsinaisen työpaikkasi
sijainnin vuoksi, merkitse rasti tähän kohtaan.
4.5 Merkitse tähän rasti sen mukaan, onko työasunto vuokraasunto, työsuhdeasunto vai asumisoikeus- tai osaomistusasunto.

4.6 Merkitse tähän ajanjakso, jonka aikana työasunto on ollut
käytössäsi. Jos asunnosta maksamasi vuokran määrä tai
asunnon luontoisetuarvo on vaihdellut vuoden aikana, merkitse jokainen jakso omalle rivilleen. Jos asunto ei ole ollut
käytössäsi yhtäjaksoisesti koko vuotta, merkitse eri käyttöjaksot omille riveilleen.
4.7 Merkitse tähän täysien kalenterikuukausien lukumäärä
kultakin ajanjaksolta erikseen. Vähennykseen oikeuttavat vain
täydet kalenterikuukaudet, joiden aikana työasunto on ollut
käytössäsi. Jos työasunto on ollut käytössäsi vain osan
kuukautta (esim. 1. - 20. päivä tai 10. - 31. päivä), ei vähennystä myönnetä kyseiseltä kuukaudelta lainkaan.
4.8 Merkitse tähän työasunnosta maksamasi vuokran määrä
kuukaudessa. Jos kyseessä on yhteisasunto, merkitse tähän
vain oma osuutesi kuukausivuokrasta. Jos kyseessä on
työsuhdeasunto, merkitse tähän asunnosta luontoisetunasi
verotettu määrä tai työnantajalle maksamasi vuokran määrä
kuukaudessa.
Jos työasunto on asumisoikeus- tai osaomistusasunto, merkitse tähän kuukaudessa maksamasi käyttövastikkeen määrä
tai asunnosta kuukaudessa maksamasi vuokran osuus.
4.9 Merkitse tähän työasuntovähennyksen määrä kuukaudessa. Työasuntovähennyksenä voit vähentää kohtaan 4.8
merkitsemäsi asunnosta kuukaudessa maksamasi vuokran
määrän, kuitenkin enintään 250 euroa kuukaudessa.
4.10 Merkitse tähän työasuntovähennyksen määrä yhteensä
kultakin riviltä (kohtaan 4.9 merkitty vähennyksen määrä
kuukaudessa kerrottuna kohtaan 4.7 merkityllä kuukausien
lukumäärällä).
4.11 Merkitse tähän työasuntovähennyksen määrä vuodessa
yhteensä (lomakkeen kohdat 4.10 yhteensä). Siirrä summa
veroilmoituksen kohtaan 3.4 Tulonhankkimiskulut/Työasuntovähennys.
5 TYÖASUNTOON SAADUT TUET
Työasuntovähennykseen ei ole oikeutta, jos olet saanut
työasuntosi perusteella toisella paikkakunnalla asumiseen
liittyvää verovapaata korvausta tai etuutta, kuten verovapaata asumistukea.
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