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Håndværkere vil savne fradragsordning
Ærgrelse. Ved årsskiftet ophører servicefradraget, der siden 2011 har sat gang i
ordrebøgerne hos landets håndværkere. Det ærgrer den lokale tømrermester i Foersum,
Harald Didriksen, der har forbedret mange boliger med statens håndsrækning.
af jonas Vester

tømrermester Harald
dideriksen fra foersum
tømrer & snedker har
fået lere ordrer på grund
af håndværkerfradraget.
Han er ærgerlig over, at
ordningen ikke forlænges
fra årskiftet. pressefoto.

jves@berlingskemedia.dk

tarm-foersUm: Julen er en
travl tid i de danske hjem. Julegaveræs og familiebesøg fylder i kalenderen, og de lokale
håndværkere har ekstra travlt
i de sidste dage inden nytår.
Håndværkerne kæmper
nemlig for at nå de sidste ordrer, inden servicefradraget
bliver afskaffet den 1. januar
2015.
»Jeg får rigtig mange henvendelser fra kunder, der gerne vil have noget ordnet i hjemmet, inden servicefradraget
forsvinder,« forklarer tømrermester Harald Didriksen fra
Foersum Tømrer & Snedker.
Han kører i øjeblikket fra
sted til sted for at hjælpe kunder og familier med at få en lille ekstra besparelse på årsopgørelsen, inden kalenderen siger 2015. 31. december er nemlig sidste udkald for at benytte
sig af det såkaldte håndværkerfradrag, der siden 2011 har
givet danskerne mulighed for
at trække håndværkernes arbejdsløn fra i skat, når boligejerne har foretaget forbedringer i hjemmet.

slut med forlængelser
Fradragsordningen - der mange steder også er blevet kaldt
»bolig-job ordningen« - er tidligere blevet forlænget to gange, først med ét år i 2012 og siden med to år i 2013 og 2014.
Men fra årsskiftet er det slut.

Regeringen afviser nemlig at
forlænge fradragsordningen
ind i 2015.
»Håndværkerfradraget har
åbnet rigtig mange døre rundt
omkring. Vi har lavet en del
projekter, som folk ellers ikke
ville have lavet, og andre har

nydt godt af at spare penge på
renovering af deres hjem,« siger Harald Didriksen.
Et af de projekter er hos den
74-årige folkepensionist Niels
Dysager fra Tarm, der som en
del af en større renovering har
fået udskiftet et 45 år gammelt

køkken og bryggers af Foersum Tømrer & Snedker.
Harald Didriksen afsluttede
forleden sit arbejde hos Niels
Dysager, der nu kan nyde julefreden i et flot og nyrenoveret hus.
»Det har været en større om-

gang, men nu er mit hus vedligeholdelsesfrit resten af min
tid,« siger Niels Dysager, der
tidligere har drevet virksomheden RUNI, indtil den for 10
år siden blev overtaget af sønnen Torben Dysager.
»Servicefradraget har været
en mindre ting hos mig, men
hvad der er sparet, er jo tjent,
også i større byggeprojekter,«
fortæller han.
Han er personligt glad for,
at staten kan se en fordel i at
hjælpe med at sætte gang i beskæftigelsen ved hjælp af fradrag og lignende tiltag.
»Harald har været min foretrukne håndværker i over ti år.
Om det er store eller små projekter, så er kvaliteten altid i
orden. Derfor er jeg også glad
for, at han har masser at lave,«
forklarer Niels Dysager.
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