BoligJobordningen
BoligJobordningen, også kaldet håndværkerfradraget, bliver genindført for 2013 og 2014.
Endvidere sker der en udvidelse af ordningen, idet sommer- og fritidshuse også er omfattet
af ordningen for udgifter, der afholdes fra og med den 22. april 2013.

Genindførelse af BoligJobordningen
En genindførelse af ordningen kræver, at der fremsættes et lovforslag i Folketinget, og at
loven herefter vedtages. Da aftalen om genindførelse imidlertid er indgået mellem de fleste
af Folketingets partier, er der ingen tvivl om, at formaliteterne vil blive bragt på plads.

For familiens helårsbolig vil det være de samme udgifter som tidligere, der giver ret til
fradrag. Fradraget for disse udgifter gælder i såvel 2013 som 2014.

For sommerhuse og fritidsboliger har Skatteministeriet udsendt nogle retningslinjer.

Sommerhuse mv.
For fritidsboliger indføres fradraget først for udgifter, der afholdes fra og med den 22. april
2013 og ordningen med fradrag skal gælde indtil udgangen af 2014.

Hvilke fritidsboliger?
Alle former for fritidsboliger, som kan tjene som bolig for ejeren, og hvor ejeren betaler
ejendomsværdiskat af fritidsboligen, bliver omfattet af BoligJobordningen. Det vil sige
forskellige former for sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, også selv om de er
beliggende i udlandet. Det er et krav, at det er en bolig, som der skal betales
ejendomsværdiskat af. Det betyder blandt andet, at fradraget ikke gælder i følgende tilfælde:
•

Fritidsboliger, der udelukkende udlejes (erhvervsmæssig virksomhed)

•

Udenlandske fritidsboliger, der er fritaget for dansk ejendomsværdiskat i henhold til
en dobbeltbeskatningsoverenskomst mv.

•

Fritidsboliger under opførelse eller nedrivning

•

Fritidsboliger, der er ubeboelige

•

De fleste kolonihavehuse.
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Hvilke udgifter?
Det er samme type udgifter som for familiens helårsbolig, som kan fratrækkes.
Personer, der udlejer deres fritidsbolig, kan få fradrag for vedligeholdelsesudgifter, men vil
dog ikke kunne få fradrag for serviceydelser, eksempelvis rengøring, vinduespudsning og
havearbejde. Enhver kortere eller længere udlejning af fritidsboligen afskærer ejeren for
fradrag for serviceydelser efter BoligJobordningen.
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