
HÅNDVÆRKERFRADRAGET
Kært barn har mange navne: BoligJobordningen el. Servicefradraget

Alt om det grønne fradrag i 2018

Fra 1. januar 2018 bliver BoligJobordningen permanent  
Ordningen forbliver i høj grad, som den er. Der er kun få ændringer. 

• Fradragsbeløbet på 6.000 kr. pr. person for serviceydelser 
forbliver uændret

• Fradragsbeløbet på 12.000 kr. pr. person for 
håndværkerydelser med grønt sigte forbliver uændret

• INTET max beløb pr. husstand

• Nogle håndværkerydelser og serviceydelser giver ikke længere fradrag 

• Fradrag til installation af tyverialarm er blevet en del af ordningen

Ny permanent BoligJobordning
NYT

Håndværkerfradraget 

Ydelser, som ikke længere giver fradrag: 
• Indvendigt malerarbejde

• Nedrivning og opsætning af køkken og badeværelse

• Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring

• Solafskærmning af vinduer og glasdøre

• Energirådgivning

• Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger

• Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse

• Installation af ladestik til elbiler

• Fjernelse af asbest, PCB og bly

Fritids- og ferieboliger er MED i ordningen, hvis 
1)  Den bruges som fritidsbolig af ejeren

2)  Ejeren betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen

Begge punkter skal være opfyldt                                  

Eksempler på boliger, som ikke er omfattet af ordningen: 
• De fleste kolonihavehuse

• Fritidsboliger, som er ubeboelige, under opførsel eller under nedrivning 

• Fritidsboliger i udlandet, som ikke ejendomsværdibeskattes i Danmark

• Fritidsboliger, som kun udlejes erhvervsmæssig

• Ved delvis udlejning kan fradraget ikke bruges til serviceydelser

Sommer- og fritidshuse 

Det er kun ejeren og dennes ægtefælle, der kan få fradrag. 
Hvis der er flere ejere, kan de dog hver især få fradrag. 

BEMÆRK

Selvom du både har helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 
henholdsvis 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 
2016 og 2017.

BEMÆRK

Hjemmeserviceordningen
erstattes af Håndværkerfradraget

Hjemmeserviceordningen med 30% i tilskud er ophørt 1. januar 2013. 
Håndværkerfradraget erstatter i praksis ordningen, da 
hjemmeserviceopgaver kan trækkes fra via fradraget. 

HÅNDVÆRKERFRADRAG HJEMMESERVICEORDNINGEN

Så meget sparer du netto

Rudkøbing

Mindste 
nettobesparelse
En borger i Rudersdal, 
som ikke betaler kirkeskat 

Kommuneskat: 22,5%
Sundhedsbidrag: 3%
Kirkeskat: 0%

Nettobesparelse:
25,5% af 18000 kr.

Gennemsnitlig 
nettobesparelse
En gennemsnitlig dansker:

Gens. kommuneskat: 24,9%
Sundhedsbidrag: 3%
Gens. kirkeskat: 0,7%

Nettobesparelse: 
28,6% af 18000 kr. 

Største 
nettobesparelse
En borger på Langeland, 
som betaler kirkeskat

Kommuneskat: 27,8%
Sundhedsbidrag: 3%
Kirkeskat: 1,1%

Nettobesparelse: 
31,9% af 18000 kr.

Nettobesparelsen ved håndværkerfradraget afhænger af den kommunale 
skatteprocent samt kirkeskatten. Jo højere din kommuneskat og kirkeskat er, 
jo mere sparer du netto med håndværkerfradraget
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I praksis får du cirka 100 kroner tilbage af SKAT,
for hver 300 kroner du betaler en håndværker i 
arbejdsløn
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Sådan gør du

Vælg enten 
1)  Håndværkerfirma med CVR-nummer og 

momsregistreret i Danmark – bruger du fradraget i 
udlandet, skal firmaet være momsregistreret i det 
pågældende land

2) Ved service i hjemmet, evt. en privat person (der fylder 
18 år inden årets udgang) der udfylder en serviceerklæring
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Husk omkring faktura 
1)  Arbejdsløn skal fremgå på faktura

2)  Faktura betales elektronisk

3)  Faktura skal gemmes minimum 3 år
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Sådan angiver du fradraget
På www.tastselv.skat.dk indtastes:
Arbejdsløn uden moms under menupunktet 
»Indberet servicefradrag«

Udbetaling:
Udbetalingen sker via forhøjet fradrag fordelt ud over 
årets resterende måneder, hvis du forskudsregistrerer det
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Arbejdsløn        xxx

CVR.nr

Service

-erklæring

Indberet 
servicefradrag:

     Arbejdsløn

Ingen anden offentlig støtte
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Håndværkerfradrag Offentlig støtte

Du må ikke få anden offentlig støtte til arbejdet 

Boligforeninger
Håndværkerfradrag IKKE til boligforeninger
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En boligforening kan ikke benytte håndværkerfradraget.
Det er heller ikke muligt at splitte regningen ud blandt de enkelte beboere, så længe det 
gælder fællesarealer. 

Det er kun den private boligejer, der kan benytte håndværkerfradraget, så længe 
arbejdet udføres på den pågældende beboers private enhed (lejlighed).

Håndværkerfradraget når du bor til leje

Bor du i lejebolig, kan du benytte 
håndværkerfradraget, hvis du opfylder 
følgende punkter:
 

• Du skal selv betale for arbejdet.

• Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved 
vedligeholdelsesarbejde).

• Du skal have fast bopæl i den lejede bolig på 
tidspunktet, hvor arbejdet bliver udført.
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Ved fraflytning: 
• Hvis der skal laves istandsættelser ved fraflytning, kan du også udnytte 

fradraget, når udgiften modregnes i dit depositum. 

• Arbejdet skal falde ind under reglerne for fradraget.

• Du skal kunne dokumentere, at arbejdet er blevet udført, og betalingen har 
fundet sted.

• Du skal også kunne dokumentere, at udgiften er trukket i dit depositum.

BEMÆRK

Det kan du få fradrag til

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:
• Maling af vinduesrammer (udvendigt)

• Maling af døre (udvendigt)

• Maling af ydervægge (udvendigt)

Isolering af tag

Reparation og forbedring af skorsten, fx:
• Indsættelse af isolerende foring

• Indsættelse af filter

• Montering af røgsuger

• Ændring af skorstenshøjde

• Reparation og forbedring af skorsten, fx:

- Indsættelse af isolerende foring

- Indsættelse af filter

- Montering af røgsuger

- Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:
• Nye ruder og vinduer

• Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas

• Forsatsvinduer

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:
• Nye døre

Isolering af ydervægge, fx:
• Isolering

• Hulmursisolering

• Isolering af gulv, fx:

• Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Afmontering af brændeovne
• Afmontering af eksisterende brændeovne

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:
• Radiatortermostatventiler

• Vejrkompenseringsanlæg

• Urstyring

• Udskiftning af radiatorer

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:
• Installation, reparation eller udskiftning af solfangere

• Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for 
erhvervsmæssig virksomhed anvendes

• Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne 
for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra 
oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og brændselskedler, fx:
• Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder

• Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.

• Etablering af stikledning

• Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:
• Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion

• Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, fx:
• Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:
• Kloakarbejder på egen grund

• Udskiftning af kloakrør

• Fornyelse og etablering af dræn

• Udskiftning af opsamlingstank

• Nedsivningsanlæg

• Minirensningsanlæg

• Rodzoneanlæg

• Højvandslukkere

• Regnvandsfaskiner

Radonsikring, fx:
• Radonudsugning

Tilslutning til bredbånd:
• Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt 

opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre 
rammer)

Installation af tyverialarm

Grøn istandsættelse af hjemmet 
eller en fritidsbolig (12.000 kr.)

Serviceydelser i hjemmet eller 
i en fritidsbolig (6.000 kr.)

Almindelig rengøring
• Vask og aftørring af flader i boligen

• Rengøring af toilet og bad

• Støvsugning, gulvvask og boning

• Opvask, tøjvask og strygning

• Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning
• Indvendig

• Udvendig

Børnepasning
• Børnepasning i boligen

• Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og 
fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.
• Græsslåning

• Klipning af hæk

• Lugning

• Beskæring af buske og træer

• Snerydning

Håndværkerfradrag - historisk set

2011 20132012 20152014 20172016

V-K VS-SF-R S-R

S-R afskaffer med V fradraget i vækstpakke

V genindfører med DF - K - SF - Alternativet for 2015-2017

S-SF-R beslutter at afskaffe fradraget ved udgang 2012

V-K indfører håndværkerfradrag for 2011-2013

V aftaler Ny grøn Boligjobordning 2016-2017 med DF-K-SF-Alternativet

V-LA-K beslutter sammen med DF at gøre ordningen permanent fra 1. jan. 2018

S-SF-R beslutter at genindføre for 2013-2014

Hvem kan du spørge?

Find mere information på: www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018

Ring til SKAT på: 72 22 18 18

E-mail til SKAT ved at logge på: www.tastselv.skat.dk
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Grafikken er udarbejdet af 3byggetilbud.dk - du må frit bruge den på din 
hjemmeside, når du henviser til kilden, 3byggetilbud.dk.

https://www.3byggetilbud.dk/

