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Ilmoita tällä lomakkeella yritykselle maksa-
masi laskun tiedot, joiden perusteella haet
kotitalousvähennystä. Verohallinto laskee 
vähennyksen määrän ja vähentää omavas-
tuun. 

Verohallinto 
PL 700 
00052 VERO

Nimi Henkilötunnus
1 Henkilötiedot ja verovuosi

Lomakkeen allekirjoittamalla vakuutan, että ilmoittamiini töihin ei ole saatu seuraavia tukia: omaishoidon tuki, lasten kotihoidon 
tuki, yksityisen hoidon tuki, valtion tai muun julkisyhteisön varoista maksettava korjausavustus (muu kuin pientalojen lämmitystapa-
muutokseen saatu avustus), kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli tai työnantajana toimivalle kotitaloudelle 
maksettava palkkatuki.

Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä. Muualle lomakkeeseen kirjoittamaasi tietoa ei käsitellä. Käytä vain vero.fi:stä 
tulostettuja lomakkeita, älä niiden kopioita. Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei lomakkeen optinen luku onnistu.

Päiväys Allekirjoitus Puhelinnumero

2.1 Työn tehneen yrityksen Y-tunnus 

Työ on tehty asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa, joka on

2.2 Sopimuksentekopäivä (ppkkvvvv)

Yrityksen nimi

2.4 Viimeinen maksupäivä (ppkkvvvv)2.3 Ensimmäinen maksupäivä (ppkkvvvv)

Tarkempi selvitys työstä
2 Tiedot työsuorituksesta I 

Kotitaloustyö

omassa käytössä isovanhempien, vanhempien tms. käytössä

Hoiva- tai hoitotyö

Asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö

Työ on tehty muualla kuin Suomessa 
(Liitä mukaan lomake 14C.)

2.5 Koko laskun loppusumma arvonlisäveroineen ...............................................................

2.6 Työn osuus koko laskusta arvonlisäveroineen  ................................................................

euroa snt

2.7 Jos olet jakanut laskun esim. puolisosi kanssa, merkitse tähän oma osuutesi 
työstä maksetusta määrästä (ei koko laskusta)

2.7 Jos olet jakanut laskun esim. puolisosi kanssa, merkitse tähän oma osuutesi 
työstä maksetusta määrästä (ei koko laskusta)

2.1 Työn tehneen yrityksen Y-tunnus 

Työ on tehty asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa, joka on

2.2 Sopimuksentekopäivä (ppkkvvvv)

Yrityksen nimi

2.4 Viimeinen maksupäivä (ppkkvvvv)2.3 Ensimmäinen maksupäivä (ppkkvvvv)

Tarkempi selvitys työstä
2 Tiedot työsuorituksesta II

Kotitaloustyö

omassa käytössä isovanhempien, vanhempien tms. käytössä

Hoiva- tai hoitotyö

Asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö

Työ on tehty muualla kuin Suomessa 
(Liitä mukaan lomake 14C.)

2.5 Koko laskun loppusumma arvonlisäveroineen ...............................................................

2.6 Työn osuus koko laskusta arvonlisäveroineen  ................................................................

euroa snt
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