
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Håndværkerfradrag – BoligJobordningen  

 

Dette giver et kort overblik over hvad der gælder for ordningen, og hvilke 
håndværkerydelser inden for kloak- og klimasikring der kan opnås fradrag for. 

 

Som del af aftalen om finansloven for 2018, videreføres boligjobordningen 
som en permanent ordning. Fradragsordningen betyder, at man ved arbejde 
udført i forbindelse med sin bolig kan opnå fradrag til arbejdslønnen til visse 
håndværkerydelser og hjemmeserviceopgaver. Den nye ordning vil fra 1. 
januar 2018 give fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i 
hjemmet, mens der vil være et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til 
håndværksydelser.  
 
Fradraget lyder på 18.000 kr. pr. voksen person og hjemmeboende børn over 
18 år kan også få fradrag. Fradraget bliver medregnet som ligningsmæssigt 
fradrag og optræder på årsopgørelsen. Ordningen er sammensat så der gives 
fradrag op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet og op til 
12.000 kr. pr. person til håndværkerydelser.  
 
Fradraget omfatter kun arbejdslønnen til visse typer af serviceydelser og 
håndværkerydelser. Se liste til højre. Den fulde liste kan ses på www.skat.dk  
 
Dokumentation  
Fakturaen skal indeholde dato, CVR-nummer, fakturanummer, ar-
bejdsadresse, oplysninger om arbejdets art, samt specifikation af den del af 
prisen, der går til arbejdsløn. Der må på fakturaen ikke blot stå ”pris ifølge 
tilbud”.  
 
Godkendte betalingsformer  
Fakturaer og lønudgifter skal betales på en af følgende måder:  
- Overførsel til konto via post, bank eller netbank  
- Kortbetaling via hjemmeside eller kortterminal  
- Indbetalingskort  
Check og kontant betaling giver ikke fradrag.  
 
Udgiften til den fradragsberettiget arbejdsløn anføres af kunden selv på 
selvangivelsen.  
 

    Holmsland Maskinstation 
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                                     Holmsland 

                                 6950 Ringkøbing 
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          Kontor Jane Kristensen : 97337414 - 30723859 
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        Hjemmeside : www.holmsland-maskinstation.dk 

LISTE OVER OMFATTEDE 
HÅNDVÆRKSYDELSER INDEN FOR KLOAK 
OG HAVEARBEJDE:  
 
- 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 
Minirenseanlæg 
Rodzoneanlæg 
Højvandslukkere  
Regnvandsfaskiner 
 
- Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og 
varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, 
pillefyr, 
biomassefyr og brændselskedler, fx: 
Etablering af stikledning  
 
- Isolering af ydervægge, fx: 
Isolering 
Hulmursisolering 
 
- Isolering af gulv: 
Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv 
  
- Installation af varmepumper, herunder 
jordvarmepumper, fx: 
Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange 
 
- Radonsikring, fx: 
Radonudsugning 
 
- Tilslutning til bredbånd: 
Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning 
af kabler på egen grund) 
 
- Almindeligt havearbejde m.m.  
Græsslåning  
Klipning af hæk 
Lugning,  
Beskæring af buske og træer  
Snerydning 

 

 


