
 

 

 

 

 

 

Figur 1. BoligJob-fradrag i perioden 2015-17 
 

Kilde: Skatteministeriet. 
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Fradragets skatteværdi Indberettede fradrag

Mia. kr. Mia. kr.

Danskerne har fået 11 mia. kr. i Boli-

gJob-fradrag siden 2015 

BoligJob-fradrag: I perioden 2015-2017 har danskerne fået Bolig-Job-

fradrag for 11 mia. kr. Fradraget er blevet indtastet på 1,4 mio. årsopgørel-

ser i perioden og har samlet sparet danskerne for 3,2 mia. kr. i skat. 
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Tabel 1. BoligJob-fradraget fordelt på hhv. 2015, 2016 og 2017 
 

   2015 2016 2017 

Samlet BoligJob-fradrag (mio. kr.) 5.320 2.840 2.850 

Samlede årsopgørelser (stk.) 577.900 423.900 438.100 

 

Kilde: Skatteministeriet. Faldet i aktiviteten fra 2015 til 2016 afspejler politisk aftale om målretning af ordningen i en grøn 
retning. 
 

Boks 1. BoligJob-fradraget 
 

BoligJob-fradraget blev indført i 2011 som en foreløbig ordning. Ordningen er siden blevet ændret 

flere gange. I 2018 blev fradraget gjort permanent.  

 

BoligJob-fradraget indebærer, at der givet et ligningsmæssigt skattefradrag (for arbejdsløn) ved 

både service- og håndværksydelser op til et loft på hhv. 6.000 kr. og 12.000 kr.  

 

Ordningen giver mulighed for at få fradrag for lønudgifter til serviceydelser såsom almindelig ren-

gøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde. Samtidig gives der fradrag for 

håndværksydelser som fx udskiftning af ruder, vinduer og yderdøre, isolering af tag, gulv og yder-

vægge, tilslutning til bredbånd, samt udvendigt malerarbejde.  

 

Som en del af aftalen om Finansloven for 2018 blev det besluttet at udvide ordningen, så der 

fremadrettet også gives fradrag for lønudgifter til installation af tyverialarm. 

 

Skatteministeriet/Ministry of Taxation 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

DK 1402 – København K 
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www.skm.dk 

Skatteministeriet udgiver løbende mindre publikationer i 

formatet Aktuelle skattetal. Aktuelle skattetal sætter fokus på 

aktuelle skatteøkonomiske emner og er typisk bygget op 

omkring én nyhed. 

 

Aktuelle skattetal henvender sig eksempelvis til journalister, 

undervisere, interesseorganisationer og andre med interesse 

for skattepolitik og skatteøkonomiske forhold. 

 


