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Kan man få skattefradrag for hjemmeservice? 
 
Som en del af ”Håndværkerfradraget” kan du trække visse serviceydelser fra i skat, også kaldet 
”Servicefradrag”. Skattefradraget for serviceydelser er for tiden højst kr. 6.200 om året pr. person (2020). 
Er man et ægtepar eller samlevende kan husstanden således fradrage op til kr. 12.400 om året (2020). 
 
Du kan kun trække regninger for almindelig rengøring og vinduespolering samt almindeligt havearbejde fra. 
Der er kun fradrag for arbejdsløn, dvs. ikke for evt. anvendte materialer. Hos Allerød Hjemmeservice 
betaler du almindeligvis ikke for materialer, men udelukkende arbejdsløn. Hvis der anvendes særlige 
materialer, vil de blive udspecificeret på fakturaen. 
 
Hvis du får hjælp til f.eks. indkøb eller hundeluftning, er der ikke fradrag for disse ydelser. Hvis du benytter 
vores særlige Besøgsven ordning for seniorer, vil den del af fakturaen, der konkret omfatter fradrags-
berettigede ydelser blive specificeret som sådan. 
 
Du kan altid bede os om at opdele dine fakturaer, så fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede 
ydelser specificeres på hver sin faktura, da det bliver lettere for dig, at håndtere i forbindelse med 
selvangivelsen. 
 
En forudsætning for skattefradrag efter disse regler er bl.a., at fakturaen betales digitalt, dvs. ved 
bankoverførsel eller lignende (ingen kontanter). 
 
Skatteværdien 
Servicefradraget har en skatteværdi på ca. 26%. Det betyder, at hvis du f.eks. har betalt serviceydelser for i 
alt kr. 5.000 på et år inkl. moms, betaler SKAT ca. kr. 1.300 af regningen. Du skal naturligvis selv betale 
regningerne og indberette dit samlede fradrag til SKAT én gang om året. 
 
”Servicefradraget” er en del af reglerne om ”Håndværkerfradrag”. Du kan både fratrække udgifter til 
håndværkere og hjemmeservice. 
 
Hvis du har spørgsmål til reglerne om skattefradrag, er du altid velkommen til at kontakte vores bogholderi, 
som kan forklare hvorledes ordningen fungerer og hvilke aktuelle satser, der gælder. 
 
Læs mere om de gældende regler og satser på www.skat.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Allerød Hjemmeservice ApS 
Kollerødvej 60 
3450 Allerød 
 
Telefon: 42 52 35 32 
E-mail: info@allerod.dk 
Internet: www.allerod.dk/hjemmeservice 
 


