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Energiafgifter

Momsregistrerede virksomheder kan få 

godtgjort en stor del af elafgiften, af 

den elektricitet som benyttes i 

virksomheden. Der er godtgørelse i 

samme omfang, som virksomheden er 

berettiget til at få momsfradrag for 

købsmomsen på fakturaen fra 

elselskabet. Fx hvis man har et 

momsfradrag på 75%, har man også 

ret til 75% godtgørelse af elafgiften.

Bemærk, at der er forskellige 

godtgørelsessatser afhængig af, hvad 

elektriciteten bliver brugt til. Man får en 

højere godtgørelse ved elektricitet, som 

er anvendt til procesformål. 

Procesformål er bl.a. den elektricitet, 

der bliver brugt til drift, maskiner, lys, it 

(computere) m.m. 
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Elektriciteten skal forbruges af virksomheden og energiafgiften skal være betalt af 

virksomheden.

Godtgørelsen ydes i sammen omfang som man har fradrag for moms på elregningen i 

virksomheden. 

Anvendes elektriciteten til rumvarme, vand, komfortkøling og opvarmning af brugsvand 

gives der en lavere godtgørelse. Elektriciteten som anvendes til disse formål skal som 

hovedregel måles. Alternativt kan man anvende standardmetoder. 

Betingelser, der skal være opfyldt for at få godtgørelse for energiafgifter
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Såfremt en virksomhed anvender elektricitet til 

både proces og rumvarme/komfortkøling er 

hovedreglen, at man skal måle elforbruget til 

rumvarme/komfortkøling. Men hvis man ikke 

har opsat målere, kan man i stedet anvende 

en af følgende standardmetoder:

1. Effektmetoden, dvs. at man beregner 

forbruget som om det elektriske apparat 

har kørt på maksimal kapacitet i 350 timer 

om måneden.

2. Kvadratmetermetoden, dvs. man 

reducerer godtgørelsen med 10 kroner pr. 

m2 pr. måned, som man har opvarmet 

eller nedkølet. Bemærk, hvis arealet er 

over 100 m2, skal det sandsynliggøres at 

det er dyrere at anvende standardmetoden 

end hvis man havde målt forbruget. 

3. Skønsmæssig opgørelse af elektricitet 

anvendt til opvarmning af varmt vand hvis 

forbruget udgør under 50 GJ om året. 

Elektricitet til både proces & 
rumvarme/komfortkøling

3



4

Elektricitet (Elafgift) 

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgørelse for forbruget af elektricitet, som er anvendt til 

proces. 

Forbruget af elafgift kan ikke fuldt godtgøres ved anvendelse til rumvarme, opvarmning af vand eller 

komfortkøling. Bemærk, at der er mange tilfælde, hvor det er vanskeligt at afgøre om man er 

berettiget til godtgørelse efter den høje- eller den lave sats, og man bør derfor søge rådgivning i 

tvivlstilfælde.

Hvad er proces? Specielle regler –
Liberale erhverv 

Opvarmning af 

vand eller 

komfortkøling

Opgørelse/ 

måling

• Drift (herunder: 

maskiner og eller 

produktionsanlæg) 

• Lys og edb

• Ventilation 

• El til ventilator og 

pumper (dog ikke 

varmepumper)

Visse virksomheder 

har ikke mulighed for 

at få godtgørelse for 

elafgiften af 

procesformål. Disse 

er: 

• Advokater

• Arkitekter

• Bureauer 

• Mæglere

• Reklamevirksomhe

-der

• Rådgivere 

• Landinspektører 

Det ændres dog pr. 

1. januar 2023. 

Her kan en mindre 

del godtgøres ved 

anvendelse til:

• Opvarmning af 

lokaler eller vand 

via varmepumper

• El vandvarmere

• I elektriske 

radiatorer

• Til fremstilling af 

komfortkøling 

(aircondition)

• Opdeling af 

målingen i 

proces og 

opvarmning af 

vand eller 

komfortkøling.

• Standart metode 

fastsat i 

lovgivningen 



Godtgørelsessatser
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2019 2020 2019 2020

88,00 øre. pr. 
kWh 

88,8 øre. pr. kWh 0,625 kr. pr. kWh 0,682 kr. pr. kWh

Procesformål

• Rumvarme

• Opvarmning 

• Komfortkøling 



Vandafgift (miljøafgiften)
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Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort vand- og drikkevandsbeskyttelsesafgiften. 

Virksomheder kan få fradrag for disse afgifter i samme omfang, som de har fradragsret for 

købsmomsen.

Når der er tale om vandgift, er der ingen begrænsninger i godtgørelsen, blot vandet er brugt i 

forbindelse med momspligtig virksomhed.

Satser

År/DKK pr. m3 Vandafgift Drikkebeskyttelses-
afgift

Godtgørelse

2019

6,18 0,19 6,37

2020

6,18 0,19 6,37



Kontaktinformation

Dennis J. Larsen

Partner, Moms og Afgifter

T +45 35 27 50 27

M +45 22 20 24 70

E Dennis.Larsen@dk.gt.com
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Har du spørgsmål til ovenstående informationer, er du velkommen til at kontakte din sædvanlige 

rådgiver eller partner, Moms og Afgifter, Dennis J. Larsen. 
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