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Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  
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Refererende til artiklen (30/1 2016) om solcelleanlæg. Jeg har desangående et spørgs-

mål. 

 

Jeg har et solcelleanlæg fra 2012 (det ”gode” anlæg rent økonomisk).  

 

Spørgsmålet lyder: Kan jeg, når jeg sælger mit hus, pille anlægget ned og sætte det op på 

det nykøbte hus og beholde retten til afskrivninger m.m. som nu? 

 

Venlig hilsen  

J.K. 

 

Svar  

Der er ikke i reglerne om beskatning af solcelleanlæg taget udtrykkeligt stilling til dette 

særlige spørgsmål. Spørgsmålet må derfor afgøres på grundlag af de almindelige regler 

om drift af erhvervsmæssig virksomhed sammenholdt med de tidligere gældende, men 

nu ophævede, særlige regler om behandling af husstandsanlæg som en erhvervsmæssig 

virksomhed samt overgangsreglerne vedrørende sidstnævnte.  

 

I de fra 2010 – 19/11 2012 gældende regler var der ikke opstillet særlige betingelser for 

at anse et vedvarende energi-anlæg, herunder solcelleanlæg, for udelukkende erhvervs-

mæssigt benyttet, herunder betingelser om tilknytning til en bestemt bolig. Den eneste 

betingelse for at anvende de erhvervsmæssige regler ved opgørelsen af indkomsten fra et 
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husstandsanlæg var således, at ejeren havde fravalgt at anvende den ”skematiske meto-

de”.  

 

Solcelleanlæg anbragt på jorden samt solcelleanlæg monteret på stativer på en bygning, 

hvis el-produktion afsættes til el-nettet, er i skattepraksis blevet anset som et ”driftsmid-

del”, hvorpå der efter de tidligere gældende regler kunne foretage skattemæssige af-

skrivninger med gældende afskrivningssatser, dvs. med op til 25 pct. årligt. Dette er lige-

ledes forudsat i bemærkningerne til loven fra efteråret 2012 om stramning af reglerne for 

solcelleanlæg  

 

De almindelige regler om skattemæssige afskrivninger indeholder ikke betingelser om, 

at et driftsmiddel skal befinde sig på det sted, hvor virksomheden – hvortil driftsmidlet 

blev anskaffet – befinder sig eller befandt sig ved driftsmidlets anskaffelse. Eller med 

andre ord: Det er som udgangspunkt ikke en betingelse for fortsatte skattemæssige af-

skrivninger på et driftsmiddel, at driftsmidlet befinder sig på samme sted, som driftsmid-

lets placering ved anskaffelsen. Begrundelse for denne retsstilling er indlysende.  

 

Stramningen af reglerne om solcelleanlæg i 2012 indeholder efter min bedste opfattelse 

ikke bestemmelser, der ændrer på dette udgangspunkt.  

 

De skærpede regler for solcelleanlæg, der blev vedtaget i slutningen af 2012, omfattede 

tværtimod en bestemmelse for solcelleejerne om, at havde solcelleejeren valgt at anven-

de den ”regnskabsmæssige opgørelse”, kunne dette valg af opgørelsesmetode ikke sene-

re ændres. Eller med andre ord: Solcelleejeren har pligt til at anvende den regnskabs-

mæssige metode i resten af anlæggets levetid.   

 

På denne baggrund er det sammenfattende min bedste opfattelse, at der skattemæssigt 

ikke er noget til hinder for at nedtage anlægget og genmontere anlægget på en ny ejerbo-

lig. En solcelleejer kan således ved salg af sin bolig pille anlægget ned og sætte det op 

på det nykøbte hus og fortsat anvende den regnskabsmæssige metode i resten af anlæg-

gets levetid. Efter de ændrede skatteregler fra 2012 har solcelleejeren ligefrem en pligt 

til at fortsætte med at anvende den regnskabsmæssige metode. For at opnå vished om de 
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skattemæssige konsekvenser ved en flytning af solcelleanlægget er det altid en god ide at 

indhente et bindende svar fra SKAT forud for afmonteringen.  

 

Inden solcelleejeren går i gang med skruetrækkeren efter hussalg, bør ejeren dog også 

være opmærksom på, at ejeren ved genmontering af anlægget på den nye bolig ikke 

længere har krav på den fordelagtige årsbaserede nettoafregning.  

 

Det skyldes ifølge Energinet.dk, at en af betingelserne for at opnå årsbaseret nettoafreg-

ning er, at anlægget er nettilsluttet senest den 31. december 2013. Hvis sælger tager an-

lægget med til en ny adresse, vil der ske en ny nettilslutning. Anlægget vil følgelig i 

denne sammenhæng blive betragtet som et nyt anlæg. 

 
_______ o _______ 

 


