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Håndværkerfradraget genopstår 
i ændret og permanent ordning

SKATTEFRADRAG – En 
både elsket og udskældt 
ordning bliver nu gjort per-
manent og får endnu en 
gang ændret reglerne.

Håndværkerfradraget – 
hvis officielle navn er bo-
ligjobordningen – fik en 
tur mere i den politiske 
manege under finanslovs-
forhandlingerne for 2018, 
så nu er fradraget på vej 
tilbage. 

Formelt er beslutningen 
ikke truffet i Folketinget 
endnu, men eftersom det 
hele er handlet af i en poli-
tisk aftale mellem regerin-
gen og Dansk Folkeparti, 
mangler der netop kun 
formalia. Skat forventer, 
at behandlingen er lige på 
trapperne, og ordnin-
gen indføres med til-
bagevirkende kraft 
fra 1. januar 2018. 

Det betyder, at 
arbejde, der alle-
rede er udført i 
år, også vil være 
berettiget til fra-
drag, hvis det 
ellers opfylder 
de mange be-
tingelser, som 
ikke alle er 
lige logiske. 
Og ’perma-
nent ordning’ 
skal nok ikke 
tolkes som 
mere 
perma-
nent 
end så 
meget 
an-
det fra 
Christi-
ansborg, 
når nu 
der ikke 
foreligger en 
bred, politisk aftale. Med 
andre ord – få det nu fixet, 
mens tid er, hvis du ellers er 
i stand til at lokke en hånd-
værker hjem til matriklen.

Det er nemlig den anden 
side af mønten, for lige nu 
ligner boligjobordningen 
en løsning på et problem, 
som ikke findes. Den blev 
oprindelig indført som en 
forsøgsordning fra 1. juni 
2011 for at sætte gang i be-
skæftigelsen og nedbrin-
ge sort arbejde. Siden har 
håndværkerfradraget ført 

en omtumlet tilværelse, 
hvor skiftende regeringer 
har skiftes til at lade ord-
ningen udløbe og genind-
ført den med eller uden 
tilbagevirkende kraft. 

Og kritikerne har kaldt 
ordningen alt fra histori-
ens dyreste beskæftigel-
sesprojekt til en maskeret 

skattelettelse for de rige. 
Ifølge en opgørelse fra Fi-
nans.dk fra sidste år er der 
siden 2011 givet fradrag 
med en skatteværdi af ca. 
8,8 mia. kroner.

Lige nu er situationen 
den, at håndværkerne har 
rygende travlt over det 
meste af landet. Flere øko-
nomiske eksperter pegede 
da også i efteråret på, at 
det ville være et godt tids-
punkt at fjerne håndværks-
delen af ordningen. 

Beskæftigelsen på om-
rådet har ikke just brug 
for mere benzin på bålet, 
lød argumentet.

Men efter pres fra 
bl.a. Dansk Folkepar-
ti og håndværksbran-
chen – som kaldte det 
løftebrud, hvis hånd-

værksstøtten faldt bort 
– blev der i december 
offentliggjort en ny 
finanslovsaftale med 
en permanent bolig-
jobordning.

Tekst:  
Kurt Henriksen

Den forkætrede boligjob-ordning bliver snart vedtaget som  
permanent ordning med tilbagevirkende kraft fra 1. januar

2011
• VK-regeringen indfører ordningen 

som forsøg 1. juni 2011 og afløser for 
Hjemmeserviceordningen, der skulle 
udløbe ved udgangen af 2012 

• Det nye håndværkerfradrag var på 
højst 15.000 kroner for lønudgifter til 
hushjælp og istandsættelse af boligen

• De nye S-R-SF regering beslutter at af-
live ordningen ved udgangen af 2012, 
et år tidligere end planlagt

2013
• S-R-SF regeringen beslutter at genind-

føre ordningen med tilbagevirkende 
kraft og med støtte fra de borgerlige 
partier

2014
• Den udvidede boligjobordning udlø-

ber ved udgangen af 2014
• Analyser viser, at ordningen har givet 

højere beskæftigelse i byggebranchen, 
men virkningen på sort arbejde og ar-
bejdsudbuddet er begrænset

• Finansministeriet konkluderer, at 
ordningen har skabt 2.500 jobs - halv-
delen af det forventede

2015
• Lars Løkke Rasmussen går til valg på 

at få genindført boligjobordningen 
permanent for at hjælpe pressede bør-
nefamilier

• Statsminister Lars Løkke Rasmussen 
indfrier delvist sit valgløfte, og hånd-
værkerfradraget bliver genindført i 
2016 og 2017 med en mere grøn profil,  

 
bl.a. med fradrag for klimasikring og 
energirenovering 

2016
• I 2016 og 2017 var der fradrag på 6.000 

kroner for lønudgifter til service-
ydelser og 12.000 kroner for ’grønne’ 
håndværksydelser 

2017
• Venstre fremlægger et udspil til en fi-

nanslov, hvor håndværksdelen frafal-
der og ordningen reduceres til et per-
manent fradrag for serviceydelser som 
børnepasning og rengøringshjælp

• En evaluering fra Skatteministeriet 
viser, at en ordning for serviceydel-
ser i hjemmet øger arbejdsudbuddet 
og minimerer sort arbejde væsentligt 
mere end den nuværende ordning

• Dansk Folkeparti og håndværksbran-
chen kalder det løftebrud, hvis rege-
ringen får held med at slanke boligjo-
bordningen

• Økonomiske eksperter peger på, at 
det giver mening at fjerne støtten til 
håndværksbranchen i en tid med lav 
ledighed og mangel på arbejdskraft

2018
• En ny permanent boligjobordning 

med tilbagevirkende kraft fra 1. janu-
ar 2018 afventer formel vedtagelse af 
den politiske aftale som led i Finans-
lov 2018

Kilder: Bl.a. Finansministeriet,  
Skatteministeriet og Bolius

Omtumlet historie for boligjobfradrag

Læs også 
leder side 2
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Jane har accepteret, 
at smilerynker er en 
del af jobbet

Giv Jane en uforpligtende 
time, så viser hun dig, hvor 
du kan spare og tjene i  
din daglige økonomi – og 
hvor pengene til et eller  
flere af din families ønsker 
ligger gemt.

Book dit møde med 
Jane på 72 25 02 94

Spar Nord Esbjerg   |   Strandbygade 20   |   esbjerg@sparnord.dk
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VESTERNASEN
Området har udsigt over Vadehavet, 
indsejlingen og Esbjerg Havn. 
Tæt på færgelejet, daginstitutioner  
og skovområde.

Fanø Kommune udbyder grunde til salg

De oplyste mindstepriser  
er inkl. moms og ekskl. tilslutningsbidrag

ØGDAL 
Omkranset af  
naturbeskyttet  
hedeområde.  
Fra 1. sal vil du  
kunne se Vesterhavet. 
400 m til skole.
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Se salgsvilkår m.m. på www.fanoe.dk/kommunen/flyt-til-fanoe/salg-af-grunde  
eller du kan henvende dig til Fanø Kommune, sekretariatet på tlf. 76 66 06 03 eller på mail anf@fanoe.dk 

Fanø
Kommune
www.fanoe.dkNye grunde med havudsigt 

Ændret ordning – men stadig 
fradrag for både håndværks-  
og serviceydelser
FRADRAGSREGLER – 
Hovedprincippet i bolig-
jobordningen er stadig, at 
man kan få fradrag for vis-
se håndværker- og service-
ydelser – men kun for selve 
arbejdslønnen. 

Materialer er ikke omfat-
tet af fradrag, og håndvær-
kerfradraget er med årene 
drejet i mere grøn retning 
med fokus på f.eks. ener-
gioptimering i form af bl.a. 
isolering, varme- og venti-
lationsstyring samt anlæg 
til vedvarende energi.

For serviceydelser er det 
klassikere som f.eks. ren-
gøring, vinduespudsning 
og havearbejde, mens der 
f.eks. også er fradrag til 
børnepasning og følge af 
børn til daginstitution, sko-
le og fritidsaktiviteter.

Man kan maksimalt få 
et årligt fradrag per per-
son på 12.000 kr. for hånd-

værksarbejde og 6.000 kr. 
for serviceydelser – altså i 
alt 18.000 kr. 

Ægtefæller og samlevere 
kan dele fradraget – uanset 
hvem af dem, der har betalt 
– men bemærk, at beløbene 
ikke overføres automatisk, 
så hver især skal indtaste 
sin egen andel på årsopgø-
relsen. Hvis den ene æg-
tefælle f.eks. overskrider 
beløbsgrænserne, går man 
altså glip af det resterende 
fradrag, hvis den anden 
ægtefælle ikke indberetter.

Generelt skal betalingen 
ske på en sporbar måde 
via f.eks. betalingskort el-
ler netbank. Betaling med 
checks eller kontanter gi-
ver ikke fradrag, da en del 
af ordningens formål er at 
dæmpe appetitten på sort 
arbejde.

Tekst: Kurt Henriksen

Samme grundprincip som altid, men mange regler at holde styr på

• Folk med almindelig 
skattepligt i Danmark, 
der er fyldt 18 år inden 
udgangen af det år, 
hvor arbejdet blev ud-
ført, kan få fradraget

• I en helårsbolig skal 
ejer eller lejer bo der, 
mens arbejdet udføres

• Kun ejerne af en fri-
tidsbolig (og deres 
ægtefælle eller samle-
ver) kan få fradrag for 
arbejde i fritidsboliger

• Ægtefæller og samle-

vere med fælles økono-
mi kan dele fradraget –  
uanset betaler 

• Hvis andre i en hus-
stand, f. eks. egne børn 
over 18 år, skal have 
fradrag for udgiften, 
skal de have betalt et 
beløb svarende til fra-
draget

• Man kan ikke få fra-
drag for serviceydelser 
i en fritidsbolig, hvis 
den bliver brugt til ud-
lejning

Så bare rolig – du kan sta-
dig nå at indberette for 
2014, 2015 og 2016.
Sådan gør du:
• Log på TastSelv på 

Skat.dk
• Vælg Ret årsopgørelsen/

selvangivelsen på forsi-
den

• Vælg årstal
• Indberet beløbet (uden 

moms) i rubrik nummer 
460 Håndværkerfradrag 
ved at klikke på symbo-
let for lommeregner

• Klik Godkend nederst 
på siden

Kilde: Skat.dk

Fradrag – hvem og hvordan?

Glemte du det i tidligere år?
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EBA
SPRØJTESERVICE

Eigil Brinch Andersen
Torrupvej 10 . Alslev
6800 Varde
Tlf. 7526 9600,
www.team-eba.dk
team-eba@mail.dk

EFFEKTIV ALGEBEKÆMPELSE OG FLISERENS +
IMPRÆGNERING MED MILJØVENLIGE PRODUKTER

Med en fliserensning kommer dine fliser til at se ud som nye igen og en efter-
følgende imprægnering sørger for, at dine fliser holder sig flotte i mange år.

Når du vælger at få renset dine fliser hos TEAM EBA får du en professionel
løsning, hvor kun de bedste produkter bliver brugt.

Vores imprægnering er markedets bedste og er baseret på den nyeste
nanoteknologi, som sikrer dig en ekstremt vandafvisende og selvren-
sende overflade med den kendte perle-effekt.

Vi passer og plejer rigtigt mange haver og grønne
områder og tilbyder:

• Pleje og vedligehold af haver
• Vejleder om nye og gamle beplantninger
• Udføre nyplantninger
• Renovation af gamle og ovegroede
haver
• Beskæring og fældning af træer og
buske

• Græsslåning
• Ukrudtsbekæmpelse

• Hækklipning
• Fejning og rivning af stier og pladser

• Projektering og rådgivning
• Terrænregulering
• Brolægning og al anden belægning
• Jord, beton og kloak

TILBUD:
60.-pr. m2 inkl. rensning + algebe-kæmpelse + imprægnering.Min. 35 m2

FØR EFTER

Kan fratrækkes under “HÅNDVÆRKERFRDRAG”.
Vi sprøjter også mod ukrudt, myrer etc.

HAVEPLEJE
OG NYANLÆG

HUSK:

Almindelig rengøring:
• Vask og aftørring af 

flader i boligen
• Rengøring, toilet og 

bad
• Støvsugning, gulv-

vask og boning
• Opvask, tøjvask og 

strygning
• Rensning eller vask 

af tæpper, gardiner, 
persienner m.m.

Vinduespudsning:
• Indvendig
• Udvendig

Børnepasning:
• Børnepasning i boli-

gen
• Aflevering og afhent-

ning af børn til og fra 
daginstitution, skole, 
fritidsklub og fritids-
aktiviteter

Alm. havearbejde m.m:
• Græsslåning
• Klipning af hæk
• Lugning
• Beskæring af buske og 

træer
• Snerydning

Kilde: Finansministeriet

Udvendigt malerarbejde, f.eks:
• Maling af vinduesrammer  

(udvendigt)
• Maling af døre (udvendigt)
• Maling af ydervægge (udvendigt)

Isolering:
• Isolering af tag, ydervægge  

(isolering og hulmur)
• Isolering af gulv (f.eks.  

terrændæk og krybekælder)

Reparation og forbedring af 
skorsten, f.eks:
• Indsættelse af isolerende foring 

eller filter
• Montering af røgsuger
• Ændring af skorstenshøjde 

Brændeovne:
• Afmontering af eksisterende 

brændeovne

Installation/udskiftning af  
varmestyring, f.eks:
• Radiatortermostatventiler
• Vejrkompenseringsanlæg
• Urstyring
• Udskiftning af radiatorer 

Arbejde på solfangere, solceller  
og husstandsvindmøller:
• Installation, reparation eller ud-

skiftning af solfangere
• Installation, reparation eller ud-

skiftning af solceller
• - dog ikke, hvis virksomhedsreg-

lerne anvendes
• Installation, reparation eller 

udskiftning af husstandsvind-
møller - dog ikke hvis reglerne 
for erhvervsmæssig virksomhed 
anvendes

Reparation/udskiftning af gas- 
fyrskedler og varmeanlæg, f.eks:
• Solvarmeanlæg: Hele systemet 

inkl. varmtvandsbeholder
• Vandvarmere ifm. installation af 

kedler mv.
• Etablering af stikledning

Installation af varmepumper,
herunder jordvarmepumper, f.eks:
• Varmepumper, herunder luft-til-

luft varmepumper med og uden 
kølefunktion

• Jordvarme: Hele jordvarmesyste-
met, inkl. jordslange 

Installation/forbedring af  
ventilation, f.eks:
• Balanceret ventilationsanlæg 

med varmeindvinding

Installation/forbedring af visse 
afløbsinstallationer og dræn, f.eks:
• Kloakarbejder og udskiftning af 

rør på egen grund
• Fornyelse og etablering af dræn
• Udskiftning af opsamlingstank
• Nedsivningsanlæg
• Minirensningsanlæg og  

rodzoneanlæg
• Højvandslukkere og regnvands-

faskiner

Radonsikring, f.eks:
• Radonudsugning

Tilslutning til bredbånd:
• Tilslutning til bredbånd  

(f.eks. nedgravning og indskyd-
ning af kabler på egen grund)

Diverse:
• Udskiftning eller reparation af 

fjernvarmeunits 
• Installation af tyverialarm

Kilde: Finansministeriet

Fradrag for serviceydelser

Fradrag for håndværksarbejde


