Håndværkerfradrag
Håndværkerfradrag for 2021
Håndværkerfradraget giver fradrag på op til 25.000 kroner per person for håndværksydelser med et grønt
sigte, hvilket vil sige energibesparelser.
Det betyder, at hver person kan få et samlet fradrag på i alt 25.000 kroner. Det er med andre ord 50.000
kroner for ægtepar og samlevende par. Dog gælder fradraget kun arbejdsløn, og arbejdet skal være opført
på Skats liste over godkendte ydelser for service og energibesparelser.

Inden for tømrerarbejde kan du blandt andet opnå fradrag for følgende:
Isolering af tag
- Carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag)
Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv
om det sker i forbindelse med efterisolering
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 vinduer og døre i udestuer
Fradraget omfatter ikke vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt. Nye vindues- eller dørhuller.
Reparation af vinduesrammer mv.
Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:
Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre)
Isolering af ydervægge, fx:
Isolering
Hulmursisolering
Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af
isoleringsmateriale.
Isolering af gulv, fx:
Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv
Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv,
selvom det sker i forbindelse med efterisolering.
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Registrer dit håndværkerfradrag
Det er nemt at registrere dit håndværkerfradrag
Dit håndværkerfradrag fungerer ved, at hver voksen person i husstanden kan få fradrag på henholdsvis
håndværkerydelser og serviceydelser. Men I skal selv indtaste jeres egen andel, eftersom beløbet ikke
automatisk overføres mellem ægtefæller.
Bemærk, at I skal have betalt regningen elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som
har betalt regningen. Derpå skal beløbet skrives på selvangivelsen sammen med nogle få oplysninger.
Desuden skal I have en faktura (eller en skriftlig erklæring, hvis arbejdet er udført af en privatperson).
Sådan indberetter du:
1. Gå ind på Håndværkerfradrag på skat.dk, log på med NemID.
2. Ret din forskudsopgørelse og indberet dit håndværkerfradrag (rubrik 460).
3. Tryk på lommeregneren og følg vejledningen.
4. Beløbet bliver derefter automatisk overført til årsopgørelsen.
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