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Godtgørelse af afgift
på el - 2021
Grundlag og krav til godtgørelse

El anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling
Indtil udgangen af 2020 har virksomheder udelukkende haft adgang til delvis godtgørelse for elafgift af el anvendt til rumvarme,
varmt vand og komfortkøling. Fra 1. januar 2021 skal virksomhederne ikke længere skelne mellem el anvendt til proces og el
anvendt til rumvarme mv. Fremover kan virksomheder få hele
elafgiften med undtagelse af 0,4 øre kWh godtgjort via momsangivelsen i samme omfang som virksomhedens momsfradragsret.
Det gælder uanset om elektriciteten er anvendt til proces, rumvarme, varmt vand eller komfortkøling.

På grundlag af fakturaerne fra leverandørerne af el, kan momsregistrerede virksomheder få godtgjort afgifterne på el.
Der er følgende betingelser for godtgørelsen:
•
•
•

Virksomheden har fradrag for købsmomsen af elafgiften.
Virksomheden har selv forbrugt energien.
Virksomheden foretager en fordeling mellem energi,
der bruges til procesformål, og energi der bruges til
rumvarme / varmt vand eller til komfortkøling (gældende
indtil 31.12.2020).

Godtgørelse af elafgift

Fakturakrav – Krav til godtgørelse
Det er et krav for godtgørelse af elafgift, at købers CVR-nr. fremgår af el-leverandørens faktura, at det fremgår af en eventuel
købsaftale, at køber er en momsregistreret virksomhed samt at
virksomhedens CVR-nr. fremgår af købsaftalen.

2020

2021

Elafgift

89,2

90,0

EU’s minimumsafgift

0,4

0,4

Godtgørelse

88,8

89,6

Virksomhederne kan således i 2021 få godtgjort 89,6 øre pr. kWh
af den el, der anvendes til procesformål.

2019

2020

2021

Elafgift

88,4

89,2

90,0

Godtgørelse 62,5

68,2

89,6

Det har været et krav indtil 1. januar 2021, at der skulle ske måling af elforbruget til rumvarme, varmt vand og komfortkøling.
Hvis forbruget ikke blev fordelt ved måling, kunne der ske delvis
godtgørelse af det samlede elforbrug efter den reducerede sats.

El anvendt til proces
Hele elafgiften godtgøres med undtagelse af den del, som EU stiller krav om, at alle virksomheder skal betale. Dette er 0,4 øre/
kWh.
År/øre kWh

År/øre kWh

Liberale erhverv
Bilagsvirksomhederne (advokater, bureauer, landinspektører,
mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende ingeniører) kan fortsat kun få delvis godtgørelse af elafgift anvendt til
rumvarme, varmt vand og komfortkøling med undtagelse af 0,4
øre/kWh. Det er en betingelse, at elforbrug til rumvarme mv. er
målt, eksempelvis ved at have installeret bi-målere.
Fra 1. januar 2023 afskaffes bilag 1 til elafgiftsloven, og også bilagsvirksomhederne vil fra dette tidspunkt kunne få godtgjort elafgift til procesformål tilsvarende andre momsregistrerede virksomheder.
Kontakt din revisor eller Skatteafdelingen for yderligere informationer.
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