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Håndværkerfradrag – hvornår er sidste frist?? © 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
  

 

Spørgsmål 1778 

Jeg er en af de uheldige, der ikke nåede at få håndværkerfradrag i 2014.  

 

Hvis jeg gemmer regningen på reparationer på mit hus, som jeg tænker på at få udført i 

foråret, kan det så tænkes, at jeg kan få fradrag, hvis håndværkerordningen kommer 

igen? Det har der jo været snak om.  

 

O.P. 

 

Svar  

For indeværende kan der vist kun gisnes om, hvorvidt der på et tidspunkt vil blive poli-

tisk vilje og flertal til at genindføre boligjob-ordningen, og i givet fald, hvornår ordnin-

gen vil få virkning fra.  

 

I almindelighed vil ny lovgivning først få virkning fra det tidspunkt, hvor loven er ved-

taget af Folketinget og offentliggjort eller eventuelt på et senere tidspunkt angivet i lo-

ven.   Dette gælder, hvad enten der er tale om bebyrdende eller begunstigende lovgiv-

ning.  

 

I visse tilfælde forekommer det imidlertid, at en lov tillægges virkning fra et tidligere 

tidspunkt, f.eks. fra det tidspunkt, hvor lovforslaget fremsættes i Folketinget eller even-

tuelt fra et endnu tidligere tidspunkt.  
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Da boligjob-ordningen blev forlænget ved en lovændring vedtaget i juni 2013, fik loven 

faktisk tilbagevirkende kraft. Men som borger skal man ikke i almindelighed forvente, 

at en lov tillægges tilbagevirkende kraft. Dog her med den tilføjelse, at en politisk leder 

har tilkendegivet, at får han magt som han har agt, vil han genindføre fradragsretten med 

virkning fra 1. januar 2015, og har følgelig opfordret folk til at gemme relevante kvitte-

ringer for arbejde udført i perioden 1. januar 2015 og frem. 

 
_______ o _______ 

 


