
 

 

BoligJobordningen – anvendelsen af ordningen 
 
Mellem 540.000 og 570.000 personer har årligt anvendt BoligJobordningen i 2012-2014, 

og der er givet skattefradrag for mellem 5,2 og 5,6 mia. kr. årligt. I gennemsnit har fradra-

get i årene udgjort mellem ca. 9.000-10.000 kr. pr. person, svarende til en reel skattebe-

sparelse på godt 3.000 kr. 

 

Da ordningen blev indført, var det ventet, at fradraget ville udgøre godt 8 mia. kr. årligt, 

dvs. det samlede fradrag har været godt 1/3 mindre end oprindeligt forudsat. 

 

BoligJobordningen har været forbundet med et mindreprovenu efter afgiftsmæssigt tilba-

geløb på ca. 1,3 mia. kr. årligt i 2012-2014, jf. tabel 1. Det er udtryk for selektiv støtte til de 

pågældende ydelser, og til de erhverv der producerer ydelserne.  

 

Tabel 1. Anvendelse og mindreprovenu ved BoligJobordningen i 2011-2014 

 
 År  20111 2012 2013 2014 

Antal personer med fradrag Pers. 357.140 540.770 567.810 569.050 

Samlet skattefradrag Mio. kr. 3.283 5.428 5.230 5.560 

Gennemsnitligt fradrag pr. person Kr. 9.190 10.035 9.215 9.775 

Umiddelbart mindreprovenu Mio. kr. 1.105 1.775 1.655 1.700 

Mindreprovenu efter tilbageløb Mio. kr. 835 1.340 1.250 1.285 

Mindreprovenu efter tilbageløb og skønnet ad-

færd2 
Mio. kr. 710 1.140 1.065 1.090 

 

 

  
Kilde: Totaloptælling fra SKATs registre pr. 28. april 2015. 
1) Ordningen blev indført i juni 2011, hvorfor der ikke er tale om en helårsvirkning.   
2) Forudsat selvfinansieringsgrad på 15 pct. 
 

Fordeling på boligejere og lejere. Det er især boligejere, der har anvendt BoligJobordningen. 

Blandt de personer, som benyttede ordningen i 2012, var 83 pct. således boligejere, mens 

de restende 17 pct. var lejere. Det skal bl.a. ses i lyset af, at det kun er lejere med råderet 

til at vedligeholde egen bolig, som umiddelbart kan få fradrag for udgifter til vedligehol-

delse, samt at boligejere har større incitament til at vedligeholde egen bolig.  

 

Det gennemsnitlige fradrag for de boligejere hhv. lejere, der benyttede ordningen, har væ-

ret på nogenlunde samme niveau – omkring 9-10.000 kr.  

 

Fordeling efter indkomst. Højindkomstgrupper har anvendt ordningen hyppigere end lavind-

komstgrupper. Det skal bl.a. ses i lyset af, at højindkomstgrupper oftere er boligejere. 
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Ordningens loft begrænser effekten på indkomstfordelingen (men reducerer virkningen 

på arbejdsudbud og sort arbejde).  

 

Geografisk og aldersmæssig fordeling. Ordningen har været anvendt relativt mest i kommuner, 

hvor gennemsnitsindkomsterne er højest, herunder i kommuner nord for København. 

56-65-årige er den aldersgruppe, der har anvendt ordningen mest, mens 18-35-årige har an-

vendt ordningen mindst. 


