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Spørgsmål 380

Ministeren bedes vurdere provenutabet ved at gøre BoligJob-ordningen permanent fra og
med 2015. Ministeren bedes angive provenutabet i tabelform umiddelbart, efter tilbageløb
samt efter tilbageløb og ændret adfærd i mio. 2015-kr. for hvert år i perioden 2015-2020
og varigt.
Svar

En permanet videreførelse af BoligJobordningen skønnes at medføre et umiddelbart
mindreprovenu på ca. 1,6 mia. kr. og ca. 1,2 mia. kr. efter tilbageløb i 2015 og hhv. ca. 1,4
mia. kr. og knap 1,1 mia. kr. i varig årlig virkning, jf. tabel 1. Mindreprovenuet reduceres
lidt i 2015-2019, som følge af at skatteværdien af ligningsmæssige fradrag sænkes med 1
pct.-point årligt frem til 2019. Det er beregningsteknisk antaget, at det ikke vil føre til en
lavere udnyttelse i 2015, at ordningen i givet fald ville skulle indføres med tilbagevirkende
kraft til 1. januar 2015.
Da ordningen var midlertidig, blev reparationsarbejder mv. flyttet frem i tid med henblik
på at udnytte fradraget. Denne effekt vil ikke være til stede, hvis ordningen bliver gjort
permanent. Da BoligJobordningen er udtryk for støtte til udvalgte erhverv, vil ordningen
desuden medføre, at øget beskæftigelse i de omfattede erhverv helt eller delvist modsvares af lavere beskæftigelse i især konkurrenceudsatte erhverv, fx industrien.
BoligJobordningen kan potentielt styrke arbejdsudbuddet, men der foreligger ikke et særligt godt grundlag for at vurdere effektens størrelsesorden. I vurderingen er der taget
udgangspunkt i, at ordningen har omtrent samme effekter som et beskæftigelsesfradrag af
samme størrelse.
Tabel 1. Skøn for udgifter til BoligJobfradraget 2015-2020 ved en permanent videreførelse

Mio. kr. (2015-niveau)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Varig
virkning

Umiddelbart mindreprovenu

1.620

1.565

1.510

1.455

1.400

1.400

1.410

Mindreprovenu efter
tilbageløb

1.225

1.180

1.140

1.100

1.055

1.055

1.060

Mindreprovenu efter
tilbageløb og adfærd

1.040

1.005

970

935

895

895

900

Kilde: Skatteministeriets skøn.
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