
Kotitalousvähennys 

Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät esimerkiksi kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon 
kunnossapitotöitä tai tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden asennusta.

Millaisesta työstä vähennyksen saa?
Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen

 kotitaloustyö 
 hoiva- tai hoitotyö 
 asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö 
 tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus- ja kunnossapitotyö

Taulukko kysytyimmistä kotitalousvähennykseen oikeuttavista töistä:

http://www.vero.fi/fi-
FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys/Taulukko_kysytyimmista_kotitalousvahenny(9231)

Kotitalousvähennyksen määrä riippuu siitä, teetätkö työn yrityksellä vai palkkaatko itse työntekijän.
Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei 
esimerkiksi materiaaleista. 

Yrityksen tai yrittäjän on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Tiedon ennakkoperintärekisteriin 
kuulumisesta saat netistä osoitteesta www.ytj.fi tai soittamalla numeroon 020 697 030. Tietoja voi 
hakea palvelussa joko yrityksen nimellä tai Y-tunnuksella. Rekisteristä näkyy seuraava 
tarkistuspäivä, jonka jälkeen rekisterimerkintä on syytä tarkistaa uudelleen.

Kuinka paljon vähennystä saa?
Kotitalousvähennyksenä voit vuonna 2016 vähentää 15 prosenttia maksamastasi palkasta sekä 
palkan sivukulut tai 45 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle 
maksamastasi työkorvauksesta.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2016 on 2 400 euroa vuodessa. Summa voi koostua
pelkästään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista. Vähennykseen liittyy 
vuotuinen 100 euron omavastuuosuus.

Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2016 yritykseltä ostamissasi 
palveluissa työn osuus on yhteensä noin 5 555 euroa [(5 555 x 45 %) - 100) = 2399,75].

Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2016 saada yhteensä 4 800 euron 
vähennykset.

Molemmilta puolisoilta vähennetään omavastuu. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa 
pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Kotitalousvähennys tehdään verosta
Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut 
vähennykset tehdään ansiotuloista ennen veron laskemista, joten niiden rahallinen vaikutus on 
pienempi kuin kotitalousvähennyksen.

Jos verot eivät riitä myönnetyn kotitalousvähennyksen tekemiseen, vähentämättä jäänyttä osaa 
vähennyksestä ei voida siirtää seuraaville vuosille.

http://www.ytj.fi/
http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys/Taulukko_kysytyimmista_kotitalousvahenny(9231
http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys/Taulukko_kysytyimmista_kotitalousvahenny(9231


Kuka vähennyksen saa?
Kotitalousvähennyksen saa se, joka maksaa vähennykseen oikeuttavan työn. Työ on tehtävä joko 
maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa 
käytössä olevassa asunnossa. Vanhempiin sekä appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän 
puolisonsa.

Myös kuolinpesä voi saada kotitalousvähennyksen, mutta pääsääntöisesti ainoastaan henkilön 
kuolinvuodelta. Asunto-osakeyhtiö ei voi saada kotitalousvähennystä.

Maksuvuosi ratkaisee, minä vuonna saat kotitalousvähennyksen
Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona olet 
maksanut yrityksen laskun tai palkan ja palkan sivukulut. Jos esimerkiksi remontti ajoittuu 
vuodenvaihteeseen, voit hyödyntää kotitalousvähennystä kahtena eri verovuotena maksettujen 
laskujen mukaan. Omavastuuosuus vähennetään molempina vuosina.
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