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- Yksilöllistä opastusta -

KOTITALOUSVÄHENNYS
Tietokoneiden ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien opastustyöt oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Vähennys on 45 % laskussa olevasta työn osuudesta. Kotitalousvähennyksen
enimmäismäärä on 2400 € /hlö/v.
VÄHENNYS ON 45 %
Kotona teetetyn työn kustannukset saa vähentää veroista. Jos työn tekee ennakkoperintärekisteriin merkitty
yritys, vähennys on 45 % laskussa olevasta työn osuudesta. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten
esim. puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin erikseen.
ENIMMÄISMÄÄRÄ ON 2400 €/V
Vähennyksen enimmäismäärä v. 2014 alkaen on 2400 €/v, omavastuu on 100 €. Vähennys tehdään verovelvollisen veroista, jolloin vähennyksestä saatava hyöty on suoraan verrannollinen vähennyksen määrään.
Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitaloustyö, jota tehdään kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi. Kotitalousvähennyksen tarkoitus on ollut parantaa työllisyyttä kannustamalla kotitalouksia teettämään
töitä ulkopuolisilla. Lisäksi tarkoitus on ollut edistää asuntojen omatoimista ylläpitotoimintaa ja torjua harmaata taloutta.
OPASTUSTYÖ OIKEUTAA KOTITALOUSVÄHENNYKSEEN
Verolakia muutettiin v. 2009 niin, että tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyöt oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Tieto- ja
viestintälaitteita ovat esim. televisiot, radiot, digilaitteet, tietokoneet, tulostimet, lukija-laitteet, kopiointilaitteet
ja skannerit.
ENNAKKOPERINTÄREKISTERÖINNIN MERKITYS
Kotitalousvähennyksen saamisen edellytyksenä on voimassa olevan tuloverolain 127b §:n 1 momentin 2
kohdan mukaan, että työn tekevä yrittäjä tai yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja harjoittaa tuloveronalaista toimintaa.
VÄHENNYKSEEN OIKEUTTAVA TYÖN OSUUS
Kotitalousvähennyksen saa vain teetetystä työstä aiheutuneista kustannuksista. Vähennystä ei saa työhön
liittyvistä laitteista, tarvikkeista tai matkakuluista.
PAIKKA
Tietokoneiden käyttöön kotona tapahtuva käyttöön ja asennukseen liittyvä opastustyö oikeuttaa kotitalousvähennykseen. Työt oikeuttavat vähennykseen, kun ne tehdään verovelvollisen tai tämän tuloverolain 127
a §:n 5 momentissa tarkoitettujen sukulaisten (verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien
sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden) käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.

Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.
www.palkka.fi
Helpointa maksaminen on www.palkka.fi sivustolla, joka on verottajan ylläpitämä palvelu. Kotitalousvähennys siirtyy palvelusta automaattisesti esitäytetylle veroilmoitukselle. Kirjautuminen sivustolle tapahtuu pankkitunnuksin.
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