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Efter den massive udbredelse af solcelleanlæg til ejerboliger særligt i 2012 
ses nu de første salg af boliger med solcelleanlæg. Det rejser bl.a. spørgs-
mål om de skattemæssige forhold omkring solcelleanlæggene.  
 
I en konkret sag fra december 2015 har Landsskatteretten oplyst, at nye 
købere ikke skal regne med at kunne anvende de samme - meget gunstige - 
erhvervsskatteregler som sælger.  
 

Med en lovændring i 2010, der skulle forbedre og forenkle vilkårene for investeringer i 

vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg), blev den daværende skatteordning for vindmøller 

udbredt til alle former for anlæg til indvinding af vedvarende energi i lovens forstand. 

Endvidere blev bundfradraget i den såkaldte ”skematiske ordning” for beskatning af 

indtægter fra VE-anlæg forhøjet fra 3.000 kr. til 7.000 kr.  

 

Mere interessant var det imidlertid, at udbredelsen af vindmølleordningen til solcellean-

læg indebar, at drift af et solcelleanlæg fremover – efter solcelleanlægsejerens eget valg 

– kunne anses som erhvervsmæssig virksomhed i skattelovgivningens forstand. Dette 

gjaldt, selv om solcelleanlægget i første række var beregnet til forsyning af ejerens pri-

vate bolig. Det blev således bl.a. muligt at foretage skattemæssige afskrivninger på hus-

standsanlægget. Investering i solcelleanlæg blev siden yderligere attraktivt med det så-

kaldte investeringsvindue i form af forhøjede afskrivninger på 115 pct. af købesummen 

for anlæg købt i perioden fra og med den 30. maj 2012 og frem til udgangen af 2013.   

 

http://www.v.dk/
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Oveni muligheden for at anvende disse favorable skatteregler kom muligheden for så-

kaldt ”nettoafregning” på årsbasis. Med nettoafregning på årsbasis kunne ejere af solcel-

leanlæg med en installeret effekt på højst 6 kW med nettilslutning, bruge den elektrici-

tet, der blev produceret på anlægget uden at blive pålagt tariffer, afgifter og moms. Net-

toafregning på årsbasis indebar imidlertid yderligere, at el, som ejeren ikke selv kunne 

anvende på produktionstidspunktet, kunne ”lagres” på nettet, og herefter anvendes, dvs. 

købes hos elværket, efter behov og da fortsat uden tariffer, afgifter og moms. Dette er 

blevet beskrevet på den måde, at elmåleren løb baglæns.  

 

Ovennævnte regler er tidligere beskrevet i Spørg om Penge, bl.a. den 30. april 2011, den 

1. oktober 2011 og den 7. juli 2012.  

 

Med dette afsæt blev etablering af husstandsanlæg meget lukrativt. Ordningen var rettet 

mod husholdningerne. Og netop husholdningernes interesse for solcelleanlæg skulle vise 

sig at blive enorm. Ifølge Energinet.dk købte således mere end 76.000 danskere et sol-

celleanlæg i 2012.  

 

Den massive interesse for de små solcelleanlæg affødte i efteråret 2012, at loven blev 

strammet.  

 

Lovændringen medførte, at det for husstandsanlæg købt efter 19. november 2012 (nye 

anlæg) ikke længere var muligt at anse drift af anlægget som en erhvervsmæssig virk-

somhed i skattelovgivningens forstand Endvidere bortfaldt adgangen til nettoafregning 

på årsbasis for ny anlæg, og for disse anlæg er det således kun muligt at nettoafregne på 

timebasis. På disse punkter førte lovændringen således frem til mindre fordelagtige reg-

ler.   

 

Der er siden fremkommet nye tilskudsordninger for solcelleanlæg, men i langt mindre 

målestok.  
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Overgangsordning 
Med lovændringen fra 2012, hvor en række skattemæssige fordele bortfaldt, blev samti-

dig etableret en særlig overgangsordning for ejere af solcelleanlæg, der havde investeret 

i et solcelleanlæg før lovforslagets fremsættelse.   

 

Overgangsordningen indebar, at disse ejere af anlæg anskaffet før 20. november 2012 har 

adgang til årsbaseret nettoafregning 20 år frem i tid, og at støtten er uændret.  

 

Endvidere kan disse ejere af solcelleanlæg som udgangspunkt fortsat anvende de da gæl-

dende gunstige skatteregler om behandling af solcelleanlæg som en erhvervsmæssig 

virksomhed i resten af anlæggets levetid.  

 

Salg af ”brugte” anlæg 
Med disse regler in mente rejste en skatteyder i september 2014 overfor SKAT spørgs-

målet om, hvorvidt han ved køb af en ejerbolig med et solcelleanlæg anskaffet før 20. 

november 2012 som ny ejer kunne anvende de gunstige skatteregler efter overgangs-

ordningen - helt på samme måde som sælgeren af ejerboligen.  

 

Dette blev afvist af SKAT og sidenhen af Landsskatteretten ved en afgørelse fra 11. de-

cember 2015.  

 

Landsskatteretten tilkendegav således, at ved skatteyderens kommende køb af ejerboli-

gen og dermed solcelleanlægget ville skatteyderen ikke kunne anvende de gunstige reg-

ler i henhold til overgangsordningen, men skulle anvende de aktuelle skatteregler, dvs. 

de på købstidspunktet gældende regler. 

 

Da solcelleanlægget på boligen udelukkende blev anvendt til at forsyne ejerboligen med 

energi, og dermed udelukkende blev anvendt til private formål, kunne der følgelig ikke 

blive tale om at benytte skattereglerne for erhvervsmæssigt anvendte aktiver ved beskat-

ningen af solcelleanlægget, herunder reglerne om skattemæssige afskrivninger på an-

lægget. 
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De tidligere gældende regler om behandling af solcelleanlæg som en erhvervsmæssig 

virksomhed var jo blevet ophævet i 2012, og kunne efter Landsskatterettens opfattelse 

kun anvendes af ejere af anlæg købt før 20. november 2012, så længe disse ejere ejede 

netop dette anlæg.  

 

Med dette udgangspunkt vil antallet af solcelleejere, der nåede at blive omfattet af de 

meget gunstige regler frem til 20. november 2012, blive løbende reduceret i takt med 

omsætningen af disse ejerboliger.  

 

Mange af disse solcelleejere vil dog givetvis nå at høste de største skattemæssige fordele 

ved ordningen qua de skattemæssige afskrivninger på solcelleanlægget, eventuelt på et 

forhøjet afskrivningsgrundlag, inden et videresalg.  

 

Ved et eventuelt videresalg skal sælgeren af en bolig med solcelleanlæg have opgjort 

eventuelle genvundne afskrivninger på anlægget med udgangspunkt i markedsværdien af 

et solcelleanlæg på dette tidspunkt. Og markedsværdien af et brugt anlæg kan måske her 

vise sig at blive ret behersket.  Og i salgsopstillingen kan det hidtidige driftsregnskab for 

sådanne anlæg selvsagt ikke indgå. 

 
_______ o _______ 

 


