
 

 

BoligJobordningen – historik og regelsæt 
 

BoligJobordningen blev indført med virkning fra den 1. juni 2011 som en forsøgsordning 

frem til og med 2013. Siden er ordningen både afkortet, ophørt og genindført, således at 

den samlet har haft virkning fra 1. juni 2011 og frem til udgangen af 2014, jf. boks 1. 

Boks 1. BoligJobordningens historik 
 

 

 18. maj 2011 Aftale om BoligJobplan: BoligJobordningen indføres som et midler-

tidigt forsøg fra 1. juni 2011 til og med 2013. (Udmøntet i lov nr. 

572 af 7. juni 2011 (L 208, 2010-11)).  

20. nov. 2011 Finanslovsaftalen for 2012: Ordningen afkortes, så den kun løber til 

og med 2012. Arbejdsløn til husstandsvindmøller omfattes, mens 

arbejdsløn til oliefyr og udgifter til au pairs bliver undtaget. (Udmøn-

tet i lov nr. 1382 af 28. december 2011 (L 31, 2011-12)). 

31. dec. 2012 Ordningen ophører. 

21. april 2013 Aftaler om Vækstplan DK: Ordningen genindføres med tilbagevir-

kende kraft for hele 2013 og forlænges frem til og med 2014. Yder-

ligere omfattes fritidshuse af ordningen med virkning fra 22. april 

2013. (Udmøntet i lov nr. 791 af 28. juni 2013 (L 216, 2012-13)) 

31. dec. 2014 Ordningen ophører. 

 

Med BoligJobordningen blev der indført et skattemæssigt fradrag for de udgifter til hjælp 

og vedligeholdelse i hjemmet, som udgøres af arbejdsløn. Skattefradraget var udformet 

som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket svarede til et tilskud på ca. 30 pct. af lønudgifterne 

i en gennemsnitskommune.  

 

De fradragsberettigede lønudgifter inklusiv moms kunne dog højst udgøre 15.000 kr. år-

ligt pr. skattepligtig voksen i husstanden, således at det maksimale skattetilskud pr. person 

udgjorde ca. 5.000 kr. årligt. 

 

Skattefradraget omfattede dels husarbejde i hjemmet (fx almindelig rengøring, vindues-

pudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde) samt vedligeholdelse og reparation af 

boligernes indre og ydre rammer (fx isolering og udskiftning af tag, udskiftning af ruder 

og vinduer, maling, installation af solceller, fornyelse af køkken og bad, gulvarbejder, re-

paration eller udskiftning af vandinstallationer og elinstallationer og maler- og tapetserar-

bejder). 
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