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1B  RESEKOSTNADER – 
VECKOSLUTSRESOR DEKLARERA PÅ NÄTET 

skatt.fi/minskatt
Skatteförvaltningen
PB 700 
00052 SKATT 

Ange med denna blankett kostnaderna för dina arbetsrelaterade veckoslutsresor om din egentliga arbetsplats och bostad ligger
på en annan ort än var din familj bor. Personer utan familj får inte dra av kostnaderna för veckoslutsresor i detta fall. 
Fyll i blanketten också när du tillfälligt arbetar på en arbetskommendering eller av någon annan orsak arbetar på annan ort än 
var din stadigvarande bostad (ditt hem) ligger och du har haft kostnader för veckoslutsresorna till hemmet. I sådana situationer 
påverkar familjeförhållandena inte rätten att dra av kostnader för veckoslutsresorna. 
Veckoslutsresorna dras av som antingen resor mellan bostaden och arbetsplatsen eller som utgifter för förvärvande av inkomst, 
vilka dras av från förvärvsinkomsten. 
Observera att du ska fylla i blankett 1A  om du har kostnader för resor mellan din arbetsplats på en annan ort och bostaden på 
arbetsorten. Bifoga inte verifikationer eller fritt formulerade utredningar, utan behåll dem för dig själv. Skatteförvaltningen ber 
om verifikationerna vid behov. Närmare information får du på webbplatsen skatt.fi. 

1 Personuppgifter och skatteår 
Namn Personbeteckning Skatteår 

2 Kostnader för veckoslutsresor med kollektivtrafikmedel / år 
2.1 Grunden för avdragande av veckoslutsresor 

Min egentliga arbetsplats och min bostad ligger på en annan ort än var min familj bor. 

Jag arbetar tillfälligt på en annan ort än var mitt egentliga hem är. 
Vi har kommit överens med arbetsgivaren om att 
arbetskommenderingen avbryts under veckoslutet. Jag har gjort resorna i samband med semester eller sjukledighet. 

Från Till 

Första dag (ddmmåååå) Sista dag (ddmmåååå) Tur- och returresa (km) 
Resekostnader 
sammanlagt
under denna tid 

euro cent 

3 Kostnader för veckoslutsresor med andra fortskaffningsmedel än med kollektivtrafikmedel / år 
3.1 Vilket fordon har du använt för resan? 

Egen bil Bil med fri bilförmån 
Bil med 
bruksförmån Motorcykel, mopedbil Moped Cykel 

3.2 Motivering till varför du inte använt kollektivtrafiken 

Det finns ingen kollektivtrafik över huvudtaget. 
Jag hinner inte besöka hemmet under veckoslutet
om jag anlitar kollektivtrafiken. 

3.3 Grunden för avdragande av veckoslutsresor 

Min egentliga arbetsplats och min bostad ligger på en annan ort än var min familj bor. 

Jag arbetar tillfälligt på en annan ort än var mitt egentliga hem är. 
Vi har kommit överens med arbetsgivaren om att 
arbetskommenderingen avbryts under veckoslutet. Jag har gjort resorna i samband med semester eller sjukledighet. 

Från Till 

Första dag (ddmmåååå) Sista dag (ddmmåååå) Tur- och returresa (km) 
Resekostnader 
sammanlagt
under denna tid 

euro cent 

Hur många gånger under perioden gör du veckoslutsresor tur och retur?
(Fyll i endast om du åker hela vägen eller en del av den med något annat än kollektivtrafikmedel.) gånger 

4 Personalbiljett (Fyll i endast om du ansöker om ändring av skattekortet.) 

Personalbiljettens värde under skatteåret 

euro cent 

5 Tjänstecykel (Fyll i endast om du ansöker om ändring av skattekortet.) 

Naturaförmånsvärde för tjänstecykel under skatteåret 

euro cent 

Datum Underskrift Telefonnummer 

Uppgifterna i datafälten läses optiskt. Information som har skrivits någon annanstans på blanketten behandlas inte. Använd endast sådana 
blanketter som du skrivit ut på skatt.fi, inte kopior av dem. Kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt. 
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