
 

FAKTAARK 

Helårsbolig 

Hvordan registrerer du dit fradrag? 
• Gå til www.skat.dk, og vælg ”Fradrag” 

og herefter ”Håndværkerfradrag”, 
hvor du kan indberette når du er 
logget på med dit NemID. Følg den 
udførlige guide hvor du kan indtaste 
dine lønudgifter til håndværker(e) 

 

• HUSK: Du skal bruge dokumentation 
på at arbejdet er udført og betalt – 
gem derfor altid fakturaen fra din 
håndværker 

 

• SKAT registrerer automatisk dine 
indtastede oplysninger som et fradrag 
på din årsopgørelse. 

 

• Hvis dit forsikringsselskab betaler for 
arbejdet, kan du få fradrag for den del 
af din selvrisiko, der svarer til 
arbejdslønnens andel af regningen. Du 
skal kunne dokumentere, at du har 
betalt en selvrisiko. 

HÅNDVÆRKERFRADRAG - 2021 

Få et hurtigt overblik over reglerne 

Kort om reglerne 

• Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for 

op til 25.000 kr. årligt i 

håndværksydelser. Ægtefæller og samlevere 

med fælles økonomi kan som de eneste dele 

fradraget, som de har lyst, uanset hvem der 

har betalt. Beløbet overføres ikke 

automatisk mellem ægtefæller, så man skal 

indtaste hver sin andel. 

 

• Hjemmeboende børn over 18 år kan 
yderligere få et fradrag på op til 25.000 kr. 
årligt. Hvis dette fradrag benyttes, skal 
den/de hjemmeboende børn have betalt et 
beløb svarende til fradraget. Beløbet skal 
betales elektronisk, enten til håndværkeren 
eller til den i husstanden, som har betalt 
håndværkeren.  
 

• Fradraget dækker udelukkende arbejdsløn 
inkl. moms – ikke materialer. 
 

• Fradraget bliver medregnet som et såkaldt 
ligningsmæssigt fradrag, hvilket betyder, at 
den reelle skatteværdi af fradraget vil være 
ca. 6.500 kr. årligt pr. person. 

 

Hvilke betingelser gælder? 
• Arbejdet er udført af en virksomhed der er 

momsregisteret i Danmark, og arbejdet skal 
være udført i det år der ønskes fradrag for. 
 

• Den skattepligtige person skal være fyldt 18 år 
ved indkomstårets udløb. 

 

• Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og 
reparation af en eksisterende helårsbolig. Du 
kan altså ikke få fradrag for nybyggeri. 

 

• Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, 
der er udført af personer, der har fast bopæl i 
den helårsbolig, hvor arbejdet udføres. 

 

• Du skal kunne dokumentere arbejdet med en 
faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig 
erklæring (fra en privatperson), hvor CVR-nr. 
eller CPR-nr. fremgår. Arbejdet skal betales 
digitalt, uanset beløb. Kontant betaling og 
check dækkes ikke. 

 

• Det skal fremgå tydeligt på fakturaen hvor 
stor en del af det samlede beløb der dækker 
arbejdslønnen.   

 

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx: 

• Maling af vinduesrammer (udvendigt) 

• Maling af døre (udvendigt) 

• Maling af ydervægge (udvendigt) 

Isolering af tag 

Reparation og forbedring af skorsten, fx: 

• Indsættelse af isolerende foring 

• Indsættelse af filter 

• Montering af røgsuger 

• Ændring af skorstenshøjde 

Udskiftning af ruder og vinduer og 

terrassedøre med glas, fx: 

• Nye ruder og vinduer 

• Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor 

størstedelen er glas 

• Forsatsvinduer 

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx: 

• Nye døre 

Radonsikring, fx: 

• Radonudsugning 

 

 

Isolering af ydervægge, fx: 

• Isolering 

• Hulmursisolering 

Isolering af gulv, fx: 

• Isolering af terrændæk og krybekælder op mod 

gulv 

• Regnvandsfaskiner 

Arbejde på solfangere, solceller og 

husstandsvindmøller: 

• Installation, reparation eller udskiftning af 

solfangere 

• Installation, reparation eller udskiftning af 

solceller – dog ikke, hvis reglerne for 

erhvervsmæssig virksomhed anvendes 

• Installation, reparation eller udskiftning af 

husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for 

erhvervsmæssig virksomhed anvendes 

Se den fulde liste på www.dhv.dk 

 

Fradragsberettigede håndværksydelser 

Hvis du lejer din bolig 
Lejer du din bolig er der tre 
betingelser du skal opfylde:  
 

• Du skal selv betale for arbejdet. 

• Du skal have ret til at vedligeholde 
boligen (ved    
vedligeholdelsesarbejde). 

• Du skal bo i boligen, mens arbejdet 
bliver udført. 

 

Kilde: Finansministeriet 

 

http://www.skat.dk/
http://www.dhv.dk/

