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Kære læser

Håndteringen af energi- og punktafgifter er til stadighed en 

udfordring for danske virksomheder; hvad kan der opnås 

energiafgiftsgodtgørelse af, hvad skal der betales 

punktafgifter af, og hvordan opbygges den mest optimale 

håndtering?

I de næste par artikler kan du bl.a. læse mere omkring 

godtgørelse af energiafgifter, særligt om sondring mellem 

proces og rumvarme mv., komfortkøling og udvidelse af 

afgiftspligten ift. chokoladeafgift. 

Rigtig god læselyst.

Together, we solve tax matters.

Yours. Truly.
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Energiafgifter

Sondringen mellem proces og rumvarme/varmt vand 

er en hjørnesten i virksomhedernes håndtering af 

energiafgifter. 

Det kan lyde simpelt, men i praksis er det langt fra 

simpelt, og det er et område i afgiftslovgivningen, 

hvor vi ser mange vurderinger, og derfor også mange 

sager.

Udgangspunktet er, at momsregistrerede 

virksomheder har ret til afgiftsgodtgørelse af eget 

energiforbrug anvendt til procesformål, som 

virksomheden har afholdt omkostningerne til.

Definition på procesformål

Denne definition afhænger – i praksis – af, om der er 

tale om el- eller brændselsforbrug, da lovgivningen er 

opbygget forskelligt.

El er som udgangspunkt anvendt til procesformål, 

medmindre det er anvendt til rumopvarmning/varmt 

vand/komfortkøling, f.eks. elradiatorer, elvandvarmere

og varmepumper.  

I modsætning til el er brændsler som udgangspunkt 

anvendt til rumopvarmning og varmt vand, 

medmindre det er anvendt til de i lovgivningen 

opremsede procesformål.

Som tommelfingerregel kan der opnås 

afgiftsgodtgørelse af brændselsforbrug anvendt til 

produktion af varer, f.eks. kogning, ristning, 

inddampning, destillation, tørring mv. Derudover er 

der særlige energiforbrug, som også giver ret til 

afgiftsgodtgørelse, bl.a. CIP-rengøring, opvarmning af 

staldbygninger, rengøring af genbrugsemballager og 

udtørring af bygningsmaterialer (opremsningen er 

ikke udtømmende).

Korrekt måling

Et andet vigtigt element i virksomhedernes 

håndtering af energiafgifter er korrekt måling til brug 

for opsplitning af energiforbrug mellem proces og 

rumvarme/varmt vand/komfortkøling. Der findes 

forskellige regler i forhold til korrekt måling; dog er 

hovedreglen, at der skal måles på det energiforbrug, 

som giver ret til den højeste afgiftsgodtgørelse.

Proces vs. rumvarme/varmt vand

For brændsler betyder dette, at der, som 

udgangspunkt, skal måles på det energiforbrug, der 

er anvendt til godtgørelsesberettigede procesformål. 

Målingen skal etableres så tæt som muligt på kilden –

og med kilden menes energiforbruget til 

procesformål, og ikke den energiproducerende enhed 

(kedelanlægget).

Der findes dog forskellige undtagelser i forhold til 

korrekt måling på brændsler. F.eks. er det tilladt at 

måle på energiforbruget til rumvarme/varmt vand, 

såfremt der er tale om et energiproducerende anlæg, 

hvor fremløbstemperaturen er over 90 grader C.

Beregning af godtgørelse

Når først den rigtige kvalifikation af energiforbruget er 

foretaget, og der sker korrekt måling heraf, så kan 

selve godtgørelsen beregnes.

Men også her er det vigtigt at være opmærksom – for 

både afgiftssatserne og godtgørelsessatsen ændres 

d. 1. januar hvert år, og det skal implementeres i den 

daglige håndtering. Særligt ved årsopgørelser og 

afregninger, der dækker en periode hen over 

årsskiftet, kan selve beregningen give anledning til 

udfordringer.

Nedenfor er en oversigt over de gældende afgifts- og 

godtgørelsessatser for 2017:

Afgiftstype Sats Enhed

Gasafgift 2,188 kr./m3

CO2-afgift heraf 0,389 kr./m3

Olieafgift 1,982 kr./l.

CO2-afgift heraf 0,457 kr./l.

Procesafgift 8,14 %

Godtgørelsesprocent 91,86 %

Elafgift 0,910 kr./kWh

Godtgørelse – proces 0,906 kr./kWh

Godtgørelse – rumvarme mv. 0,505 kr./kWh
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I afgiftslovgivningen er el som udgangspunkt anvendt 

til procesformål, medmindre det er anvendt til 

rumopvarmning, varmt vand eller komfortkøling.

Ud fra et historisk perspektiv er reglerne omkring 

komfortkøling forholdsvis nye, men trods dette så er 

der allerede dannet en ret omfattende praksis på 

området.

Definition på komfortkøling

Komfortkøling er defineret som køling af rum, hvor 

kølingen sker af komfortmæssige hensyn.

Men hvad er komfortmæssige hensyn?

I forbindelse med indførelse af reglerne omkring 

komfortkøling fremgik følgende:

”Det foreslås derfor at ophæve adgangen til 

tilbagebetaling af energiafgiften af energiforbruget til 

den nedkøling af lokaler, der sker under hensyn til de 

ansattes eller kundernes komfort. Forslaget omfatter 

ikke energiforbrug til den nødvendige nedkøling af 

varer eller køling af lokaler, der f.eks. er betinget af 

produktionsprocesser.”

På baggrund af lovforarbejderne og den dannede 

praksis omfatter komfortkøling bl.a. (listen er ikke 

udtømmende):

− Køling i administrationslokaler.

− Køling i butikslokaler, hvor kølingen både er af 

hensyn til kunder/ansatte og af hensyn til varerne.

− Køling af lagerlokaler, medmindre der er tale om 

deciderede kølerum.

Definition på proceskøling

Proceskøling er – ud fra SKATs Juridiske Vejledning –

defineret som køling af et lokale udelukkende og 

direkte betinget af produktionsmæssige hensyn, 

uanset om der befinder sig personer i lokalet. I sin 

vurdering lægger SKAT bl.a. vægt på følgende 

forhold:

Køling – komfort eller proces?

− Produktionsudstyrets eller produkternes 

afhængighed af kulde

− Krav til stabile 

temperaturforhold/temperaturintervaller

− Kontrolleret temperatur

− Klar adskillelse af lokalet (en funktionel, 

lokalemæssig adskillelse ud fra kølingsbehovet).

Vi oplever SKATs praksis på dette område som 

restriktiv og ikke altid i tråd med det bagvedliggende 

formål med reglerne omkring komfortkøling. SKAT 

tager tit det udgangspunkt, at hvis der opholder sig 

personer i et lokale, så er der tale om komfortkøling, 

uden at skele til den primære årsag til etableringen af 

køling.

Heldigvis har Landsskatteretten og Skatterådet ad 

flere omgange korrigeret dette synspunkt, og derfor 

er det ved kvalifikationen vigtigt at tage 

udgangspunkt i den primære årsag til, at kølingen er 

etableret.

Her kan nævnes 3 afgørelser fra Landsskatteretten 

(LSR), hvor LSR i alle 3 tilfælde har ændret SKATs

oprindelige afgørelse fra komfortkøling til 

proceskøling:

− SKM2013.297.LSR: Køling af laboratorier blev 

anset for at være proceskøling, da kølingen alene 

foregik af hensyn til det udførte arbejde, herunder 

ensartede forhold ift. laboratorieundersøgelser og 

resultaterne heraf, lægemidler og udstyr.

− SKM2013.674.LSR: Køling over printområdet i en 

produktionshal i et selskab med grafisk produktion 

blev anset for at være proceskøling, da kølingen 

alene foregik af hensyn til det udførte arbejde i 

printområdet, herunder udstyr og 

produktionsproces, upåagtet at der i samme 

produktionshal også skete andre processer, hvor 

køling ikke var nødvendigt.

Energiafgifter

Køling – komfort eller proces?
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− SKM2014.165.LSR: Køling af produktionshal og 

dejblandingsrum blev anset for at være 

proceskøling, da køling er nødvendig af hensyn til 

optimal dejblanding, nedkøling af småkager inden 

pakning samt nedkøling af maskiner og teknisk 

udstyr.

Hvilken afgiftsgodtgørelse kan opnås?

Der kan opnås afgiftsgodtgørelse af elforbrug til såvel 

komfortkøling som proceskøling – satsen er blot 

forskellig. 

I 2017 kan der opnås 50,5 øre/kWh i godtgørelse af 

komfortkøling og 90,6 øre/kWh i godtgørelse af 

proceskøling.

Overskudsvarme er et område inden for 

afgiftslovgivningen, som altid giver anledning til 

udfordringer, uanset om overskudsvarmen udnyttes 

internt eller sælges til f.eks. det lokale varmeværk:

− Hvornår er der tale om overskudsvarme, hvoraf 

der skal betales overskudsvarmeafgift?

− Hvordan skal overskudsvarmeafgiften opgøres?

− Ved salg af overskudsvarme – hvordan opgøres 

vederlaget?

Definition på afgiftspligtig overskudsvarme

Der er tale om afgiftspligtig overskudsvarme, når der 

ved hjælp af særlige installationer sker nyttiggørelse 

af varme, varmt brugsvand og varm luft fra 

produktionsprocesser, hvortil der er anvendt 

afgiftspligtig energi, og der er opnået 

afgiftsgodtgørelse heraf.

Udnyttelsen af overskudsvarme må ikke medføre et 

forøget brændselsforbrug, ellers er der risiko for, at 

virksomheden vil miste retten til afgiftsgodtgørelsen 

af det primære brændselsforbrug.

Overskudsvarme

Beregning og betaling af overskudsvarmeafgift

Overskudsvarmeafgift betales ved en nedsættelse af 

den afgiftsgodtgørelse, som virksomheden ellers er 

berettiget til.

Af eget forbrug af overskudsvarme skal der kun 

betales overskudsvarmeafgift i perioden 1. oktober –

31. marts. I 2017 udgør overskudsvarmeafgiften 50,7 

kr./GJ (42,3 kr./GJ ved udnyttelse fra eget 

kraftvarmeværk), eller alternativt en 

kvadratmeterafgift på 10 kr. pr. m2 pr. måned for de 

rum, hvori overskudsvarmen

Overskudsvarmeafgiften af solgt overskudsvarme er 

som udgangspunkt den samme, som ved eget 

forbrug af overskudsvarme. Dog skal der ved salg af 

overskudsvarme betales overskudsvarmeafgift hele 

året, og overskudsvarmeafgiften kan højst udgøre 33 

% af det samlede vederlag for varmeleverancen, inkl. 

overskudsvarmeafgift.

Ved udnyttelse af overskudsvarme via eldrevne 

varmepumper skal der kun betales 

overskudsvarmeafgift af den del af den nyttiggjorte 

varme, der overstiger 3 x elforbruget i varmepumpen. 

Også i forhold til udnyttelse af varm procesluft findes 

der en særregel for opgørelse af 

overskudsvarmeafgiften, baseret på 2 x ventilatorens 

elforbrug.

Energiafgifter
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Salg af overskudsvarme

I projekter med salg af overskudsvarme er det særligt 

spørgsmålet omkring vederlaget for 

varmeleverancen, som er genstand for debat, dels

hvor meget der kan opnås i betaling for 

overskudsvarmen i henhold til varmeforsyningsloven, 

og dels hvordan vederlaget skal opgøres i forhold til 

beregning og betaling af overskudsvarmeafgift.

Og det med vederlag er særligt en udfordring, når der 

er indgået aftale om gratis levering af 

overskudsvarme, dvs. som udgangspunkt 0 kr. i 

vederlag.

Det er SKATs opfattelse, at alle udgifter forbundet 

med nyttiggørelsen, som virksomheden enten 

modtager direkte betaling for, eller som varmeværket 

afholder, indtil varmen anses for leveret til 

varmeværket på et sted uden for virksomhedens 

produktionsbygninger, skal medregnes i vederlaget. 

I to tilfælde har SKAT accepteret et vederlag på 0 kr. 

og derved ingen overskudsvarmeafgiftsbetaling, men 

i mange andre tilfælde har SKAT opgjort et vederlag 

baseret på begge parters investeringsomkostninger, 

hvilket giver anledning til en 

overskudsvarmeafgiftsbetaling.

Det er vores vurdering, at særligt tilstedeværelsen af 

en reel modydelse i form af et vederlag og det 

fysiske sted for udnyttelse/levering af 

overskudsvarme er afgørende. I det nyeste bindende 

svar fra Skatterådet blev overskudsvarmen leveret i 

udløbet af en eksisterende spildevandsledning, og 

her blev et vederlag på 0 kr. accepteret, upåagtet at 

det lokale varmeværk efterfølgende skulle investere i 

bl.a. en vekslerstation og et varmepumpeanlæg.

Det er altid de faktiske og konkrete forhold i den 

enkelte aftale, som danner grundlag for opgørelse 

af vederlaget. 

Derfor er det også vores klare anbefaling, at 

overskudsvarmeprojekter gribes struktureret an, og vi 

bistår gerne med råd og vejledning i den forbindelse.

Energiafgifter
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Punktafgifter

Chokoladeafgiften er en punktafgift, der omfatter 

ikke bare chokolade, chokoladevarer, kakao mv., 

(chokoladeafgiftslovens §1, stk. 1, nr. 1), men 

også andre slikprodukter, herunder masser 

fremstillet af nødder eller kerner 

(chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 3).   

SKAT har netop fremlagt et udkast til nyt 

styresignal, hvorefter det afgiftspligtige 

vareområde efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 

1, nr. 1, og 3 vedrørende henholdsvis 

chokoladeprodukter og forskellige masser 

fremstillet af nødder, udvides i forhold til 

nugældende praksis. 

Baggrunden for styresignalet er, at Skatterådet i 

et bindende svar fra tidligere i år fandt, at en kage, 

der indeholdt en masse med abrikoskerner var 

afgiftspligtig efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 

1, nr. 3. Skatterådet begrundede dette med, at 

indholdet på 12,35 % abrikoskerner og den søde 

og nøddeagtige smag medførte, at massen skulle 

betragtes som en kagemasse omfattet af 

chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 3, idet 

anvendelsesområdet for chokoladeafgiftsloven er 

tilsigtet bredt.

Dette betyder en ændring af eksemplet i SKATs 

juridiske vejledning for "Peanut butter" – som i dag 

falder uden for chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, 

nr. 3 -, så produktet fremadrettet vil være 

afgiftspligtigt efter denne bestemmelse. 

I udkastet til styresignal udvider SKAT samtidig 

det afgiftspligtige vareområde for 

chokoladeprodukter omfattet af 

chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1., således 

at alle masser med indhold af kakao, hvor kakaoen 

er karaktergivende, vil være omfattet af 

chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1.  

Dette på trods af, at Skatterådets bindende svar, 

som danner grundlaget for styresignalet, slet ikke 

vedrører chokoladeprodukter. 

Chokoladeafgift

Det er vores opfattelse, at SKATs udvidelse af 

chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1, med 

henvisning til det bindende svar vedrørende 

udvidelsen af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, 

nr. 3, ikke umiddelbart kan danne grundlag for at 

udvide det afgiftspligtige vareområde for 

chokoladeprodukter. 

Vores opfattelse er også i overensstemmelse 

med Højesterets dom af 2. september 2016 

(SKM2016.504HR), hvor Højesteret tilsidesatte 

SKATs udvidende fortolkning af PVC-afgiftsloven, 

således at et grillbetræk ikke kunne sidestilles 

med en PVC-afgiftspligtig presenning. 

På baggrund af Højesterets afgørelse er det vores 

opfattelse, at SKAT bør tage afsnittet om 

udvidelsen af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, 

nr. 1 til at omfatte masser med kakao ud af det 

endelige styresignal.   

Chokoladeafgift
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SKAT har den 13. december 2016 udsendt et nyt 

styresignal, hvorefter det – på baggrund af 

Højesterets afgørelse af 2. september 2016 - er 

muligt at kræve tilbagebetaling af PVC-afgiften 

opkrævet af faconsyede overtræk fra 1. januar 

2009.

Baggrund for sagen

Selskabet i sagen importerede og solgte 

faconformede grillbetræk på 3-4 m2 til deres 

grillprodukter. Betrækkene indeholdt stoffet PVC. 

Efter PVC-afgiftsloven er alene visse varetyper, 

der er oplistet i bilag 1 til PVC-afgiftsloven – og 

som indeholder PVC – omfattet af PVC-

afgiftspligten. "Presenninger" er en af de 

varetyper, der er oplistet i bilaget.  

Forarbejderne til den oprindelige PVC-afgiftslov 

definerede presenninger som ”presenningsdug, 

der anvendes til beskyttelse mod vejrliget af gods, 

der er oplagret under åben himmel eller indladet i 

skibe, jernbanevogne mv.” samt ”presenninger til 

afdækning i eksempelvis byggesektoren samt 

lagertelte".    

Det var SKATs opfattelse, at selskabets 

grillbetræk ud fra en udvidende formålsfortolkning 

kunne sidestilles med "presenninger" i bilaget, idet 

grillbetrækkene – ligesom presenninger – havde til 

formål at beskytte mod vind og vejr. 

Det var selskabets opfattelse, at grillbetrækkene 

ikke kunne sidestilles med "presenninger" i bilaget, 

idet grillbetrækkene adskilte sig væsentligt fra 

forarbejdernes beskrivelser af de "presenninger", 

der omfattes af bilaget. 

Højesteret gav selskabet medhold, og fandt, at 

grillbetrækkene ikke kunne sidestilles med 

"presenninger" i bilaget.

Højesteret fandt endvidere, at den 

omstændighed, at både et grillbetræk og en 

presenning havde til formål at beskytte mod vind 

og vejr, ikke medførte, at begrebet "presenning" i 

bilaget kunne udvides til at omfatte grillbetræk.

Anmodning om tilbagebetaling

På baggrund af afgørelsen anerkender SKAT i 

styresignalet, at afgørelsen har karakter af en 

praksisændring, og at virksomheder, der har betalt 

PVC-afgift af sådanne faconsyede overtræk, kan få 

afgiften tilbagebetalt fra og med 1. januar 2009.

Tilbagebetalingen omfatter ikke kun afgiften 

overkrævet af grillbetræk, men også andre 

faconsyede overtræk til eksempelvis maskiner, 

havemøbler mv. 

Derimod er der – efter SKATs opfattelse – ikke 

mulighed for tilbagebetaling af plane overtræk 

(dvs. ikke-faconsyede overtræk). 

Det er vores opfattelse, at der kan være gode 

argumenter for, at selv plane overtræk af mindre 

størrelse på 2-4 m2 bør være omfattet af 

tilbagebetalingsretten, idet sådanne overtræk 

heller ikke  efter vores opfattelse kan betragtes 

som presenninger efter PVC-afgiftsloven. Det 

beror dog på en konkret vurdering af de 

pågældende overtræk, og vi drøfter naturligvis 

gerne dette nærmere. 

Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at 

virksomhederne indsender deres anmodning om 

tilbagebetaling af afgiften inden den 13. juni 2017. 

Anmodningen om tilbagebetaling skal indeholde 

en detaljeret opgørelse af PVC-afgiften for de 

relevante produkter for hele perioden. Herudover 

skal virksomheden dokumentere sit krav for hele 

perioden. 

Vi har stor erfaring med at anmode om 

tilbagebetaling af afgifter og kan derfor assistere 

med anmodningen samt sikre, at 

dokumentationen til understøttelse af kravet er 

korrekt.   

Punktafgifter

Tilbagebetaling af PVC-afgift
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Et afgiftstjek er energiafgiftsområdets svar på et 

lægetjek. Ved lægen får patienten tjekket blodtryk, 

hjerte- og lungelyd, vægt, blodprocent mv., hvorimod 

et afgiftstjek er en gennemgang af virksomhedens 

håndtering af afgifter, herunder procedurer, interne 

kontroller, energimålinger og beregninger.

Hvad består et afgiftstjek af?

Et afgiftstjek består typisk af 3 elementer:

1. En rundvisning i virksomheden, sådan at der 

opnås kendskab til de faktiske forhold – hvad 

virksomheden producerer, hvilken energi, og 

hvordan energien anvendes, hvor der sker 

energimåling mv.

2. En gennemgang af virksomhedens nuværende 

håndtering af energiafgiftsgodtgørelse med 

afsæt i regnskabsmaterialet, bl.a. bestående af 

kontospecifikationer, angivelser og 

energiregninger.

3. En sammenholdelse af pkt. 1, pkt. 2 og – som 

det tredje element – de gældende afgiftsregler.

Der er nu skabt en stor viden omkring virksomhedens 

faktiske forhold, setup og ikke mindst tilgang til 

afgiftsområdet, og derved er der også skabt et 

grundlag for at udarbejde en konklusion om, hvorvidt 

virksomhedens håndtering er korrekt, eller om der er 

behov for justeringer.

Men hvad nu hvis afgiftstjekket viser, at 

virksomhedens håndtering ikke er korrekt?

Det er altid vores anbefaling, at konstaterede fejl – uanset 

fortegn på disse – bliver korrigeret via en efterangivelse 

inden for den ordinære forældelsesfrist på 3 år. 

I visse tilfælde vil vi anbefale, at der indgås en nærmere 

dialog med SKAT, f.eks. hvis der er tale om en vurdering, 

hvor det er gavnligt at få SKATs tilbagemelding herpå, og 

her er det ikke tilstrækkeligt med en efterangivelse.

Afgiftstjek

Eventuelt konstaterede fejl giver også anledning til 

justering af den nuværende håndtering af 

energiafgiftsgodtgørelse, f.eks.:

− Ændring af anvendte satser

− Ændring af beregninger

− Opsætning af nye energimålere til ny fordeling af 

energiforbruget

− Indførelse af nye processer og interne kontroller.

Hvad kan et afgiftstjek også bruges til?

Ud over en afklaring og vurdering af den nuværende 

afgiftshåndtering så kan et afgiftstjek også bruges til 

andre ting, f.eks.:

− Som input til at vurdere virksomhedens risikoprofil 

på afgiftsområdet.

− Som grundlag for at opbygge et Tax Control 

Framework med de processer, 

procedurebeskrivelser, interne kontroller mv., som 

er passende i forhold til virksomhedens 

risikoprofil.

− Som afsæt til at udarbejde virksomhedens 

energistrategi, herunder målsætninger for 

konvertering fra fossile brændsler til vedvarende 

energi.

− Som udgangspunkt for at drøfte, hvordan 

kommende ændringer i processer, nye aktiviteter 

skal håndteres og ikke mindst mest optimalt 

indarbejdes i afgiftshåndteringen.

Vores afgiftsteam har til sammen mange års erfaring 

med rådgivning inden for punkt-, miljø- og 

energiafgifter, og de står klar til at assistere med et 

afgiftstjek!

Punkt- og energiafgifter
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