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Det bliver lettere for næsten alle momsregistrerede 

virksomheder at få godtgørelse for elafgiften. Denne nyhed 

er måske druknet i BREXIT og COVID-19 og er derfor værd 

at gentage, da den har stor betydning for næsten alle 

momsregistrerede virksomheder.



Fra 1. januar 2021 er der ikke længere er en 

reduceret godtgørelse for elektricitet, som 

anvendes til komfortkøling (aircondition), 

rumvarme (el-radiatorer) og varmt brugsvand.

Momsregistrerede virksomheder skal derfor 

fremadrettet ikke længere fordele elforbruget 

imellem el til proces og 

rumvarme/komfortkøling for at kunne beregne 

den korrekte godtgørelse.

Ændringen betyder, at såfremt man alene 

modtager en elregning for sit egetforbrug (dvs. 

at regningen ikke dækker over udlejede 

lokaler mm.), kan man beregne godtgørelsen 

for elafgiften på baggrund af de forbrugte 

kWh, som fremgår af regningen.

Har man fx brugt 10.000 kWh i 2021, er man 

berettiget til at få en godtgørelse på 0,896 øre 

pr. kWh, svarerende til 8.960 kr.

Det skal bemærkes, at de såkaldte liberale 

erhverv kun er berettiget til at få godtgørelse 

for elektricitet til rumvarme og komfortkøling, 

og de vil derfor fortsat have behov for at 

opgøre forbruget hertil via målere.

Begrænsningen af bilagsvirksomhedernes 

godtgørelsesret ophæves dog pr. 1. januar 

2023.

Har man ikke fået godtgørelse for elafgiften 

tidligere, kan der dog stadig være mulighed 

for at opnå dette for de seneste ca. 3 års 

forbrug.

Forenklede regler for 
godtgørelse af elafgift
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For liberale erhverv

• komfortkøling (aircondition)

• rumvarme

Ændringen gælder for el 

anvendt til

• komfortkøling (aircondition)

• rumvarme

• varmt brugsvand



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, for en nærmere drøftelse om din 

virksomheds muligheder..



Følg os på:

Stockholmsgade 45

DK-2100 København Ø

T +45 33 110 220

M mail@dk.gt.com

Nordstensvej 11

DK-3400 Hillerød

T +45 33 110 220

M mail@dk.gt.com
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