Den 20. januar 2012

Servicefradraget
Så er tiden kommet.
Servicefradraget for betalte håndværkerudgifter i 2011 skal nu indberettes til SKAT.
SKAT har tidligere skrevet, at servicefradraget skal indberettes til SKAT senest den 29. februar, hvorved fradraget
vil fremgå af årsopgørelsen, der kommer den 5. marts. Det har fået mange til at tro, at fradraget er tabt, hvis fristen
ikke overholdes. Det er dog ikke tilfældet.
Hvis fradraget ikke kommer med på årsopgørelsen i første omgang, kan der efterfølgende søges om genoptagelse
af skatteansættelsen, idet der naturligvis vil gælde samme regler for servicefradraget som for alle andre fradrag.
Genoptagelse for årsopgørelsen 2011 kan ske helt frem til den 1. maj 2015.
Selve indberetningen skal gennemføres online på SKAT’s hjemmeside. Hver udgift/betaling skal indtastes for sig.
Ægtefæller – og det gælder også for samlevende med fællesøkonomi – skal foretage indberetning hver for sig,
men det er uden betydning, hvem af dem der rent faktisk har betalt regningen. Andre medlemmer i en husstand
(f.eks. voksne hjemmeboende børn) kan kun få fradrag for de dele af en udgift, som de selv har betalt. Fradraget
kan pr. person maksimalt udgøre kr. 15.000.
Fradrag i 2011 er blandt andet betinget af, at udgifterne blev betalt inden nytår, hvilket har voldt en del problemer,
idet mange håndværkere først har udsendt regninger lige omkring årsskiftet. Flere har angiveligt rettet henvendelse
til Skatteministeren med ønske om en lempelse af betalingsbetingelsen. Hvorvidt dette ønske efterkommes vides
endnu ikke.
En udskydelse af fradraget til 2012 behøver dog ikke betyde, at man skal vente til næste år med at mærke
virkningen af fradraget. Det er muligt at ændre forskudsopgørelsen for 2012 med fradraget, hvilket for de fleste vil
betyde en forhøjelse af månedsfradraget og/eller en reduktion af trækprocenten.
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