Hushållsavdrag
Denna anvisning gäller år 2022. Kontrollera de giltiga villkoren för hushållsavdrag hos
Skatteförvaltningen, till exempel på webbsidan skatt.fi/hushållsavdrag.

Vad är hushållsavdrag?
Du kan ansöka om hushållsavdrag i beskattningen för arbete som du låtit utföra i ditt hem
eller i din fritidsbostad. Det kan vara
• hushållsarbete, dvs. städning eller skötsel av gårdsplan (t.ex. städning av bostaden,
snöarbete, krattning)
• omsorgs- eller vårdarbete (t.ex. matlagning, hjälp med att tvätta sig eller klä på sig)
• renovering (t.ex. köksrenovering eller el- och rörarbeten i ett egnahemshus).
Hushållsavdragsbeloppet år 2022
Hushållsarbete, omsorgs- och vårdarbete och ersättning av oljeuppvärmning
• Om du köper arbetet av ett företag: 60 % av arbetets andel (inklusive momsen).
Om du anställer en arbetstagare: 30 % av lönen och arbetsgivarens lönebikostnader.
• Självrisken är 100 euro per år. Avdraget kan vara högst 3 500 euro per år.
Makar kan få sammanlagt högst 7 000 euro i avdrag per år.
Renovering, dvs. underhålls- och ombyggnadsarbete i bostaden
• Om du köper arbetet av ett företag: 40 % av arbetets andel (inklusive momsen).
• Om du anställer en arbetstagare: 15 % av lönen och arbetsgivarens
lönebikostnader.
• Självrisken är 100 euro per år. Avdraget kan vara högst 2 250 euro per år.
Makar kan få sammanlagt högst 4 500 euro i avdrag per år.
Hushållsavdraget görs från skatterna för det år då du har betalat fakturan. Om till exempel
renoveringen har gjorts redan i fjol men du har betalat fakturan under det här året får du
hushållsavdraget vid beskattningen för i år.

Vilka är villkoren för avdraget?
Du kan få hushållsavdrag när du anställer en arbetstagare själv eller köper arbetet av ett
företag eller exempelvis av en förening. Det går inte att få hushållsavdrag för de tjänster
som du betalat till kommunen.
Du kan få hushållsavdrag när arbetet görs i ditt eget hem eller i din fritidsbostad, till
exempel i sommarstugan. Om du bor exempelvis i ett servicehem kan du få avdrag för det
arbete som görs i ditt eget rum eller i din egen lägenhet. Vuxna barn kan också köpa
tjänster till sina föräldrar och få hushållsavdrag för dessa.
Observera att understöd och bidrag påverkar avdraget: du kan inte få avdrag om du
för samma arbete har fått exempelvis en servicesedel av kommunen eller understöd av
staten.
Det går inte att få hushållsavdrag för momsfria tjänster. Det finns dock ett undantag till
detta: du kan få avdrag för socialvårdstjänster, till exempel städ- och mattjänster, om du
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köper tjänsten av en privat tjänsteleverantör och inte av kommunen. Mer information får du
av det företag som du köper tjänsten av.

Gör så här när du köper arbete av ett företag
Innan du kommer överens om arbetet, ska du kontrollera att företaget är infört i
förskottsuppbördsregistret. Om företaget inte är infört i förskottsuppbördsregistret kan du
inte få hushållsavdrag. Du kan kontrollera registreringen med hjälp av företagets FOnummer antingen i Företagsdatasystemet på adressen ytj.fi/sv eller genom att ringa till
servicenumret 029 497 003.
När företaget skickar fakturan till dig ska du kontrollera att priset för arbetet har
specificerats på den. Hushållsavdraget beviljas endast för arbetets andel och den
moms som ingår i denna andel. På fakturan kan det stå exempelvis ”städning (inkl.
moms 24 %)”. Till exempel material eller resekostnader berättigar inte till hushållsavdrag.
Spara fakturan för hushållsavdraget. Bifoga inte fakturor eller kvitton till skattedeklarationen
– vi ber om mer uppgifter vid behov.

Så här beräknar du avdraget
Hushållsavdraget är 40 % för renoveringsarbete och 60 % för hushållsarbete, vård- och
omsorgsarbete samt för ersättning av oljeuppvärmning. Avdraget beräknas från det
momspliktiga priset på arbetet. Skatteförvaltningen drar av självrisken på 100 euro per år
från summan.
Exempel 1: Seppo har fått en renoveringsfaktura för vilken han ansöker om
hushållsavdrag. Arbetets andel av fakturan är 1 000 euro (inklusive moms).
Hushållsavdraget är 40 %, det vill säga 400 euro. Av summan dras av 100 euro i självrisk.
Hushållsavdragets belopp blir 300 euro.
Exempel 2: Sirkka har låtit utföra både renovering och städarbete under året.
I renoveringen var arbetets andel sammanlagt 2 000 euro. Hushållsavdraget är 40 % av
renoveringsarbetet, dvs. sammanlagt 800 euro. Självriskandelen på 100 euro dras av och
avdraget blir 700 euro.
Fakturorna för städarbetet var 1 200 euro om året. Avdraget för städning är 60 %, dvs. 1
200 euro x 60 % = 720 euro. Självriskandelen dras inte av en gång till, och därför får Sirkka
sammanlagt 700 euro + 720 euro = 1 420 euro i hushållsavdrag.

Så här ansöker du om avdraget
Alternativ 1: Lämna uppgifterna för skattedeklarationen i MinSkatt
Du kan lämna uppgifterna om hushållsavdraget i e-tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Du
kan deklarera avdraget till exempel genast när du har betalat fakturan. Då kommer
uppgifterna direkt till din följande skattedeklaration. Deklarera uppgifterna senast när det är
dags att komplettera skattedeklarationen.
Alternativ 2: Lämna uppgifterna för skattedeklarationen med en pappersblankett
Du kan också lämna uppgifterna med en pappersblankett (Hushållsavdrag, blankett 14A
eller 14B). Du kan skriva ut blanketten som finns på webbplatsen skatt.fi eller beställa den
per telefon: Blankettbeställningar, tfn 029 497 031.
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Alternativ 3: Lämna uppgifterna redan nu för skattekortet
Om du vill få hushållsavdraget i din användning snabbare kan du lämna uppgifterna för ditt
skattekort. Du kan deklarera avdraget genast när du har betalat fakturan. Vanligtvis
minskar avdraget på din skattesats och du får ett nytt skattekort. Du kan anmäla
uppgifterna antingen i MinSkatt eller per telefon: Skattekort, tfn 029 497 001.

Om du anställer en arbetstagare
Om du anställer en arbetstagare är hushållsavdraget beroende på arbetet antingen 15 %
eller 30 % av den lön som du betalar. Du får dessutom dra av arbetsgivarens bikostnader i
sin helhet. Bekanta dig först med anvisningarna: skatt.fi/hushallsomarbetsgivare.
I e-tjänsten Palkka.fi kan du sköta de lagstadgade anmälningarna för arbetsgivare. Du får
hushållsavdraget även färdigt till din skattedeklaration och därför behöver du inte separat
ansöka om avdraget.

Mer information och råd
Skatteförvaltningens webbplats: skatt.fi/hushållsavdrag
Skatteförvaltningens servicenummer (samtalspris lokalnäts- eller mobiltelefonavgift)
029 497 003 Skattedeklaration
029 497 001 Skattekort
029 497 013 Anställning av arbetstagare, hushåll som arbetsgivare
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