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Forlæng Bolig Job ordningen 
 
Den såkaldte Bolig Job ordning har siden 2011 bidraget til at sikre mange gode job i 
mindre virksomheder landet over. Ordningen indebærer, at boligejere, lejere og 
andelshaver af en bolig kan få et fradrag i skatten på 15.000 kr. pr. person over 18 år i 
husstanden for dokumenterede udgifter (faktura) til arbejdsløn ved service- og 
håndværkerydelser såsom rengøring, børnepasning, malerarbejde, tømrerarbejde, og 
VVS-arbejde. Hvis der fx er to forældre og et hjemmeboende barn over 18 år i 
husstanden, kan der opnås et fradrag på op til 45.000 kr. Eksempelvis vælger mange 
travle familier at få hjælp til rengøring, der pludselig kan fås til en overkommelig pris. Også 
pensionister kan få rengøring udført til en overkommelig pris på grund af fradraget. Andre 
vælger at få huset malet, få lagt et nyt tag, eller få installeret et nyt køkken. Den 
succesfulde ordning har også bidraget til at udrydde en stor del af det sorte arbejde, der 
tidligere var en forholdsvis udbredt sport. Det kan simpelthen ikke svare sig at få tingene 
lavet sort, når det i stedet lovligt kan trækkes fra i skat. Ordningen udløber desværre med 
udgangen af 2014. Men da Danmark endnu ikke har fået damp på kedlerne for alvor, er 
der rigtig gode argumenter for at forlænge Bolig Job fradraget med mindst et par år. Det vil 
forhåbentlig ske i forbindelse med den ”Vækstpakke 2”, der skal forhandles på plads i 
løbet af foråret. Lad os forlænge en ordning, der styrker små lokale virksomheder samt 
hjælper familier og pensionister landet over.  
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