Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017
Folketinget har i februar 2016 vedtaget regler om Grøn BoligJobordning, der skal gælde i 2016 og
2017. Serviceydelser, der giver ret til fradrag, er de samme som hidtil, medens de ydelser, der
berettiger til håndværkerfradrag, er ændret.

Fradrag i 2016 og 2017
De nye regler gælder for arbejde, der udføres i perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2017. De
almindelige betingelser mv. for fradrag, som var gældende i 2015 og tidligere, gælder fortsat, og er i
hovedtræk følgende:


Kun fradrag for lønudgifter, der derfor skal fremgå særskilt af fakturaen fra håndværkeren.



Betaling for arbejdet skal ske elektronisk (bankoverførsel, netbank, posthus, dankortterminal
eller kortbetaling via leverandørens hjemmeside).



Personen skal inden indkomstårets udløb være fyldt 18 år samt være fuld skattepligtig til
Danmark. Personer, der bor i udlandet og beskattes efter de særlige regler for grænsegængere,
kan også under visse forudsætninger også få fradrag efter BoligJobordningen.



Arbejdet er udført på en helårsbolig, hvor personen har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets
udførelse.



Arbejdet er udført på en fritidsbolig, hvor der skal betales dansk ejendomsværdiskat. Der er
dog ikke fradrag for serviceydelser, hvis der sker udlejning af boligen, uanset
udlejningsperiodens længde.



Der er ikke fradrag, hvis arbejdet udføres af en person, der har fast bopæl i den helårsbolig,
hvor arbejdet udføres.



Der er ikke fradrag for lønudgifter til arbejde udført i en fritidsbolig, hvis arbejdet udføres af
ejeren, eller af en person, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren af fritidsboligen.



Den særlige pensionistregel om skattefrihed for løn for husarbejde og børnepasning på årligt
10.500 kr. (2016) gælder ikke, når betaler anvender reglen om servicefradrag.



Den person, der har fået arbejdet udført, foretager indberetning af det fradragsberettigede
beløb til SKAT med angivelse af, hvem der har udført arbejdet mv.

Serviceydelser
Det maksimale årlige fradrag for serviceydelser udgør 6.000 kr. inklusive moms pr. person. De
ydelser, der berettiger til fradrag, er de samme som hidtil, hvilket vil sige:


Almindelig rengøring
1



Vinduespudsning



Børnepasning i hjemmet



Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og
fritidsaktiviteter



Almindeligt havearbejde og snerydning.

Håndværkerfradrag
Det maksimale årlige håndværkerfradrag udgør 12.000 kr. inklusive moms pr. person. Der er indført
fradrag for lønudgifter til en række nye grønne ydelser, og fradragsretten er fjernet for nogle ikkegrønne ydelser. På www.skat.dk findes en liste over, hvilke ydelser, der giver ret til
håndværkerfradrag.
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