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vähennys!
– hyödynnä kotitalous

Nopealla laajakaistayhteydellä hoituvat kaikki kodin tietoliikenne- ja viestintäpalvelut. Muistitko, että tietoliikenneyhteyksien asennus ja kunnossapito
oikeuttaa kotitalousvähennykseen? Vähennyksen voi saada myös valokuituliittymän rakennustöistä.
Nopea liittymä ja kotitalousvähennys
Kotitalousvähennys on verotuksessa tehtävä vähennys, jonka saa tavanomaisesta kodin ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä.
Vähennyksen voi saada myös tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden asennus-,
kunnossapito- ja opastustöistä, kuten valokuituliittymän rakentamiskustannuksista.
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuodessa on 3 000 euroa henkilöä
kohden. Samassa taloudessa asuvalle pariskunnalle tämä tarkoittaa jopa 6 000
euron veroetua. Omavastuu on 100 euroa henkilöä kohden.
Mistä voi vähentää?
Voit hakea kotitalousvähennystä valokuituliittymän asennustöistä asunnossasi tai piha-alueellasi. Haja-asutusalueella piha-alue on rakennusta ympäröivä,
enintään 10 000 neliömetrin suuruinen alue kiinteistöstä. Vähennys myönnetään
vain työkustannuksista eli esimerkiksi kaapelien, laitteiden ja ohjelmien hankintakustannukset eivät ole vähennyskelpoisia. Vähennyksen voi tehdä myös vanhempien tai isovanhempien luona tehdyistä valokuituliittymän asennustöistä,
jos olet itse maksanut kustannukset.
Verotuksessa voit vähentää 60 % teleyrityksen työkustannuksista.
Pyydä teleyritystä laskussaan erittelemään työn osuus valokuituliittymän
toteutuskustannuksista ja myös se, paljonko työkustannuksia on omalla pihaalueellasi. Jos teetät valokuituliittymän palkkatyönä, voit vähentää verotuksessa 30 % maksamastasi palkasta sekä sivukulut. Verottaja tekee vähennyksen
suoraan verosta eli maksat vähennyksen verran vähemmän veroja. Vähennys
myönnetään sinä vuonna, jona lasku valokuituliittymän rakentamisesta on
maksettu.
Valokuituliittymän toteuttavan yrityksen, osuuskunnan tai muun yhteisön tulee
olla merkitty ennakkoperintärekisteriin ja harjoitettava tuloverotettavaa toimintaa. Esimerkiksi kunnalle maksetusta työkorvauksesta ei pääsääntöisesti voi
tehdä vähennystä. Tarkemmat tiedot saa verottajalta.
Esimerkki valokuituliittymän kotitalousvähennyksestä
Teleyritys tarjoaa valokuituliittymän hintaan 1 990 euroa. Laskussa vähennyskelpoisen eli piha-alueella tehdyn työn asennustyön osuudeksi hinnasta on eritelty noin 1 243 euroa.
Vähennys on 60 % työkustannuksista eli 745,80 euroa. Omavastuuosuus on
100 euroa eli maksat 645,80 euroa vähemmän veroa sinä verovuotena, jona
olet maksanut teleyrityksen laskun.
Jatkuu ››

Valokuituliittymän hinnaksi jää 1 990 - 645,80 euroa = 1 344,20 euroa. Kotitalousvähennys pienentää tässä tapauksessa valokuituliittymän hintaa noin kolmanneksella. Pitkiä talokaapeleita rakennettaessa veroetu suhteessa liittymän
hintaan on pienempi, koska kotitalousvähennyksen voi tehdä vain oman pihan
alueella tehdystä työstä. Hyödynnä siis etusi ja hanki laajakaista kotiovellesi
edullisemmin kotitalousvähennyksen avulla!

Kotitalousvähennys pähkinänkuoressa
›› Kaipaatko kotiisi nopeaa laajakaistayhteyttä? Voit saada sen kohtuullisempaan hintaan hyödyntämällä kotitalousvähennystä.
›› Kotitalousvähennys on verotuksessa tehtävä vähennys, jonka voit saada
myös valokuitukaapelin rakennustöistä.
›› Voit hakea kotitalousvähennystä valokuituliittymän asennustöistä
asunnossasi tai piha-alueellasi.
›› Voit vähentää 60 % teleyrityksen työkustannuksista 100 euron omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Vähennys tehdään suoraan verosta eli maksat vähennyksen verran vähemmän veroa. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen ja
yhteensä enintään 3 000 euroa vuodessa. Pariskunnalle veroetu on jopa 6 000
euroa.
›› Vain tehty työ on vähennyskelpoista eli laitteiden ja tarvikkeiden hinnat eivät
sovellu perusteeksi.
›› Tarkista, että verkon rakentaja – kuten teleyritys tai osuuskunta – on tuloverovelvollinen ja ennakkoperintärekisteriin merkitty, jolloin voit hyödyntää
kotitalousvähennystä!
›› Muistithan, että vähennyskelpoinen työ on asunnossa ja piha-alueella suoritettua työtä? Haja-asutusalueella piha-alue on rakennusta ympäröivä, enintään
10 000 neliömetrin suuruinen alue kiinteistöstä. Vähennysoikeus ei koske
uudisrakennuksia.
›› Pyydä teleyritystä vähennyksen tekemistä varten laskussaan erittelemään
piha-alueellasi tehdyn työn osuus valokuituliittymän hinnasta.
›› Pyydä vähennystä veroilmoituksellasi joko veroilmoitus verkossa -palvelussa
tai verolomakkeilla 14 A tai 14 B. Voit saada kotitalousvähennyksestä alennusta
jo ennakonpidätysprosenttiisi sen jälkeen, kun työ on suoritettu ja maksettu.
Voit hakea vähennystä verkossa osoitteessa: www.vero.fi/verokortti

Lue lisää:
www.lvm.fi/100megansuomi
www.verottaja.fi
www.vero.fi/verokortti

Moderni tietoliikenne vaatii yhä suurempaa tiedonsiirtonopeutta. Valtioneuvoston tavoite on saada
kaikki suomalaistaloudet enintään kahden kilometrin päähän nopeasta laajakaistayhteydestä vuoden
2015 loppuun mennessä. Haja-asutusalueilla huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen on
saatavissa julkista rahoitustukea. Loppukäyttäjä maksaa enintään kahden kilometrin tilaajayhteyden.
Huippunopea valokuituliittymä on investointi tulevaisuuteen. Se riittää kaikkiin nykyisiin ja uusiin
palveluihin vähintään 50 vuoden ajaksi.

