Har du spørgsmål?
Hvis du stadig er i tvivl om noget vedr.
håndværkerfradraget, eller har andre spørgsmål, er

Værd at vide om

du altid meget velkommen til at kontakte os
Bøgild Tømrerfirma
Glarmestervej 14
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 30 45 / 22 91 30 44
Mail: boegild@c.dk
www.bøgildaps.dk

FRADRAGSORDNINGEN
(Håndværkerfradraget)



Hvis du skal have lavet istandsættelse,
reparationer, installationer, fornyelser
udskiftninger eller forbedringer, kan du
nu få skattefradrag for arbejdslønnen,
inkl. moms, på arbejdet.



Der gives fradrag på op til kr. 15.000
pr. person over 18 år i husstanden.



Du kan få fradrag for ca. 1/3 af lønudgiften til den
håndværkydelse man får udført. Dvs. du altså ikke
får kr. 15.000 i fradrag, men maksimalt fradrag af
kr. 15.000.

På http://www.haandvaerkerfradrag.dk kan du få
uddybet reglerne og samtidig finde en liste over
udført arbejde, du kan få fradrag til.





For at være omfattet af fradragsordningen, skal
du være beboer i en ejerbolig, andelsbolig eller
lejebolig, være almindelig skattepligtig i Danmark
og over 18 år.

Du kan kun benytte fradraget på en helårsbolig,
hvorpå du har folkeregisteradresse



Tydelig angivelse af leverandør som leverer



arbejdet
CVR nummer (firma), skal være påført



fakturaen
Der skal være en angivelse af det arbejde der



er udført, samt pris
Da du kun kan få fradrag for arbejdslønnen,
er det vigtigt at fakturaen er opdelt mellem



Du kan ikke få skattefradrag til nybyg og heller
ikke på materialer til arbejdet.



udgifter til materialer og løn.
Arbejdet skal være udført efter d. 1. juni 2011

Dokumentationen skal ikke sendes til SKAT, men


Betalingen til leverandøren skal ske med enten
betalingskort, overførsel via bank, netbank eller
indbetalingskort.



Ægtefæller samt samlevere med fællesøkonomi
kan fratrække hver deres del af regningen, selvom
det kun er den ene der har betalt. Andre
medlemmer af husstanden over 18 år kan kun få
fradrag for den del af udgiften de selv har betalt.
Husstanden kan nøjes med at få én samlet
faktura, men skal selv dokumentere at I har betalt
hver jeres andel af den. Hvis navn der står på
fakturaen er ikke afgørende.



Du er selv ansvarlig for at oplyse din udgift til
SKAT. Dette kan gøres fra slutningen af 2011 via
skat.dk/tastselv.

For at du kan benytte dig af fradragsordningen,
er det vigtigt at du får dokumenteret det
arbejde du har fået udført i form af en faktura
og at denne opfylder følgende krav

skal udelukkende gemmes, da SKAT kan bede om
den i op til tre år.

