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Få et overblik over din virksomheds muligheder for at
få godtgjort vand- og energiafgifter.
Momsregistrerede virksomheder kan i et vist
omfang få godtgjort vand- og energiafgifter.
Denne folder giver dig et overblik over hovedreglerne for godtgørelse af energiafgifter og
over, om din virksomhed får den godtgørelse, I
har ret til.
Bemærk at reglerne ikke beskrives udtømmende og ikke kan erstatte rådgivning. Hvis din
virksomhed har komplicerede afgiftsforhold
– f.eks. fordi den er særlig energitung eller er
opvarmet/nedkølet via elbaserede aggregater
– kan du med fordel kontakte os for at høre
nærmere om, hvilke regler der gør sig
gældende for lige netop din virksomhed.
Hvem kan få godtgørelse for vand- og
energiafgifter?
Momsregistrerede virksomheder kan få
godtgjort en del af afgiften af vand og energi i
samme omfang, som de har fradrag for
momsen, såfremt de øvrige betingelser for
godtgørelse er opfyldt. Ved energi forstås her
el, kul, olie og gas.

Hvad kan der opnås godtgørelse for?
Der gives godtgørelse for procesenergi.
Procesenergi er energi anvendt til processer i
virksomheden, f.eks. til produktion, belysning,
maskiner, computere mv.

afgiften på motorbrændstof anvendt til f.eks.
skovbrug, fiskeri og frugtavl godtgøres.

Desuden er der mulighed for delvis godtgørelse for el anvendt til rumvarme, varmt
vand og komfortkøling.

Rumvarme (RV), varmt vand (VV) og komfortkøling (KK)
Virksomheder har i de fleste tilfælde mulighed
for at få en delvis godtgørelse for elafgiften
af det forbrug, der er anvendt til rumvarme,
varmt vand og komfortkøling, som f.eks. elradiatorer, elvandvarmere, aircondition mv.,
hvis forbruget hertil måles. Dog eksisterer
denne mulighed ikke, hvis opvarmningen/
nedkølingen sker via brændsler, som f.eks. olie
og gas.

Hvad kan der ikke opnås godtgørelse
for?
Der er følgende begrænsninger for godtgørelsen af energiafgifter:
Andres forbrug
Det er en betingelse for godtgørelse af
vand- og energiafgifter, at vandet/energien er
forbrugt af virksomheden selv.
En udlejer kan f.eks. ikke få godtgørelse for
afgiften af vand og energi forbrugt af en lejer
i lokaler, hvor lejeren har eksklusiv brugsret.
Forbruget bør i disse tilfælde måles, og
afgiften bør viderefaktureres til lejeren, som
derefter muligvis kan få afgiften godtgjort.
Motorbrændstof
Der gives som udgangspunkt ikke godtgørelse for afgiften af brændsler (olie og gas
mv.) til motorbrændstof. Dog kan energi-

Der gælder helt særlige regler for godtgørelse
af elektricitet til drift af elbiler.

Herudover kan virksomheden i visse tilfælde
også få næsten fuld godtgørelse for afgiften af
energi anvendt til opvarmning og køling efter
reglerne om procesenergi. Det drejer sig om
tilfælde, hvor energien er anvendt som led i
forarbejdningen af varer.

Hvis samme anlæg eller energiforsyningsnet anvendes til både procesformål
og rumvarme/varmt vand/komfortkøling,
skal forbruget fordeles. Dette skal som udgangspunkt ske ved måling. Alternativt kan
forbruget fordeles efter standardregler, som
ofte er en dyr løsning for virksomheden.
Søg rådgivning hvis du er i tvivl om, hvilken
fordelingsmetode der er den mest hensigtsmæssige for din virksomhed.
Grænsen mellem, hvad der betegnes
som procesenergi og hvad der betegnes
som andet forbrug, kan være vanskelig
at gennemskue. Det samme gælder de
mange krav til målinger og opdeling af
forbruget. I tvivlstilfælde kan du kontakte
en afgiftsspecialist for at få vurderet,
om energien i din virksomhed kan blive
godtgjort som procesenergi.

Elektricitet

Kul, olie og gas

RV/VV/KK som led i forarbejdningen
af varer

Godtgørelse efter reglerne om
procesenergi

Godtgørelse efter reglerne om
procesenergi

RV/VV/KK – Andet forbrug

Delvis godtgørelse (fra 2012)

Ikke godtgørelse
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Liberale erhverv
Liberale erhverv kan ikke få godtgørelse for
afgiften af el anvendt til procesenergi. Liberale
erhverv betegner brancher, der leverer
serviceydelser, som f.eks. advokater, revisorer,
mæglere og bureauer, herunder rådgivningsvirksomhed generelt set. Rejsebureauer, turistkontorer og ejendomsadministration omfattes
ikke af denne begrænsning.

Vand
Der er fuld godtgørelse for vandafgiften og
drikkevandsbidraget, også for de liberale
erhverv, under forudsætning af, at der er fuldt
fradrag for moms.

I stedet kan de liberale erhverv få delvis godtgørelse for afgiften af el anvendt til rumvarme,
varmt vand og komfortkøling, når forbruget
hertil måles.
Hvordan beregnes godtgørelsen?
Afgiftsgodtgørelsen beregnes ud fra de
afgifter, som opkræves af leverandørerne af
energien eller af en virksomheds udlejer.
Afgifterne skal være specificeret med afgiftssats og forbrugsmængde, for at virksomheden
kan få godtgørelse.
Afgiften godtgøres via momsangivelsen.
Afgiften kan kun godtgøres i samme omfang,
som virksomheden har fradragsret for moms.
Den vand- og energiafgift, der kan godtgøres,
opgøres efter følgende principper:

Godtgørelsen for procesenergi i 2014 – 2017 udgør:
Godtgørelse øre/kWh

2014

2015

2016

2017

Elafgift inkl. energisparebidrag

0,00

0,00

0,00

0,00

Eldistributionsbidrag

0,00

0,00

0,00

0,00

Tillægsafgift

0,00

0,00

0,00

0,00

•• 2014: 6,13 kr./m3

Energispareafgift (tidligere CO2-afgift)

0,00

0,00

0,00

0,00

•• 2015: 6,53 kr./m3

Elafgift

82,9

87,4

88,1

90,6

•• 2016: 6,25 kr./m3

I alt

82,9

87,4

88,1

90,6

Godtgørelsen for vandafgift udgør:

•• 2017: 6,25 kr./m3
El – godtgørelse for procesenergi
Bortset fra 0,4 øre/kWh kan hele elforbruget
til proces godtgøres under forudsætning af, at
der som nævnt er fuldt fradrag for momsen.
Delvis godtgørelse for rumvarme (RV),
varmt vand (VV) og komfortkøling (KK)
Der er delvis godtgørelse for el anvendt til
rumvarme, varmt vand og komfortkøling –
også for liberale erhverv.
Godtgørelsen for RV, VV og KK udgør:
•• 2014: 42,1 øre/kWh
•• 2015: 49,8 øre/kWh
•• 2016: 50,2 øre/kWh
•• 2017: 50,5 øre/kWh

Det betyder, at godtgørelsen for
RV/VV/KK i kr. i 2017 beregnes
som:
Antal kWh anvendt til RV/VV/KK x 50,5
øre/kWh x momsfradragsprocenten.
Det betyder, at godtgørelsen for
procesenergi i kr. i 2017 beregnes
som:
Antal kWh som kan godtgøres som
procesenergi x 90,6 øre/kWh x momsfradragsprocenten.

Bemærk at muligheden
for delvis godtgørelse af
rumvarme, varmt vand og
komfortkøling også gælder
for de liberale erhverv, når
elforbruget hertil måles.
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Kul, olie og gas
Godtgørelsen af afgifter på kul, olie og gas,
som anvendes til procesformål, godtgøres.
Bemærk at en række særlige krav skal opfyldes, før et brændselsforbrug anses som
værende medgået til procesformål og
dermed godtgørelsesberettiget.
Godtgørelsen for procesenergi udgør:
•• 93,73% af afgiften for 2014
•• 91,74% af afgiften for 2015
•• 91,81% af afgiften for 2016

af reglerne om godtgørelse af energiafgifter
– udover ændrede godtgørelsessatser.
Nedenfor er udvalgte ændringer ganske kort
beskrevet.
Bilaget til elafgiftsloven
Bilag 1 til elafgiftsloven er blevet ændret. Det
betyder, at en lang række forlystelsesvirksomheder nu har mulighed for at få godtgjort en
væsentlig andel af elafgiften ved anvendelse
af reglerne, som er beskrevet ovenfor. Berørte
virksomheder bør undersøge muligheden for
at få godtgjort elafgiften og i den forbindelse
minimere elafgiftsbelastningen.

•• 91,85% af afgiften for 2017

Det betyder, at godtgørelsen for
procesenergi i kr. i 2017 beregnes
som:
Mængde x sats x 91,85% x momsfradragsprocenten.

PSO-afgiften
I 2017-2022 udfases PSO-afgiften gradvist.
Den gradvise udfasning af PSO-afgiften medfører en løbende reduktion i PSO-afgiften.

Der er som udgangspunkt ikke godtgørelse
for CO2-afgiften.

Herudover er der stadig mulighed for at tilmelde sig PSO-tilskudsordningen. Ordningen
er relevant for en række elintensive virksomheder, som bl.a. indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektiviseringer. Frem til år
2022 reduceres tilskuddet, i takt med at
afgiften udfases.

Nyt i 2017
Ved overgangen fra 2016 til 2017 tegner der
sig allerede et billede af væsentlige ændringer

Mangler din virksomhed en godtgørelse
eller har godtgørelsen været for høj?
Hvis virksomheden mangler en godtgørelse,

er der på visse betingelser mulighed for at
søge godtgørelse op til 3 år tilbage i tid. Hvis
virksomhedens godtgørelse derimod har
været for høj, anbefaler vi, at der hurtigst
muligt tages kontakt til en af vores afgiftsspecialister.

Hvad kan Deloitte hjælpe med?
Deloittes afgiftsspecialister kan
hjælpe med at:
• Vejlede om gældende regler og
praksis.
• Sikre at afgifterne afregnes korrekt.
• Anvise metoder til at reducere virksomhedens afgifter.
• Tilrettelægge at regnskabsaflæggelse
og rapporteringer foregår på den
mest hensigtsmæssige måde for den
enkelte virksomhed.
• Opgøre en tilbagebetaling af afgifter
med tilbagevirkende kraft.
• Bistå med kontakt til myndighederne.
• Assistere ved kontrolbesøg fra SKAT.
• Udarbejde nye procedurer eller
justere eksisterende procedurer for
afgiftshåndteringen.
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