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Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage 
skattemæssige afskrivninger på solcelleanlæg efter de nye regler om forhø-
jet afskrivningsgrundlag.  
 
Der er efterfølgende fremkommet en række nye spørgsmål om forskellige 
facetter af de skattemæssige regler for privatpersoners solcelleanlæg på 
parcelhuset. På flere punkter har SKAT endnu ikke taget stilling samtlige 
skattemæssige konsekvenser, hvorfor der vedrørende flere forhold i det føl-
gende er tale om mine prognoser og vurderinger. 
 

Beskatningen af solcelleanlæg beror for det første på, om solcelleanlægget er tilsluttet til 

et kollektivt forsyningsnet, dvs. elnettet.  

 

 

Ikke tilsluttet el-nettet 

Er solcelleanlægget ikke tilsluttet elnettet, og anlægget kun anvendes til private formål, 

er ejeren ikke skattepligtig af den producerede energi. Det betyder, at produktionen af 

energi til eget forbrug ikke skal beskattes, og at udgifter til opstilling og drift af anlægget 

ikke kan afskrives eller fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

 

Sælges parcelhuset sidenhen med det tilhørende solcelleanlæg, er en eventuel fortjeneste 

ved salg af anlægget efter min bedste opfattelse skattefri, ligesom et tab på anlægget om-

vendt ikke kan fratrækkes.  

http://www.v.dk/
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Tilslutning til elnettet 
Er solcelleanlægget derimod tilsluttet elnettet, kan solcelleanlægsejeren - som beskrevet 

i sidste weekend, den 30. juni 2012, - vælge mellem 2 modeller for beskatning af ind-

komsten fra solcelleanlægget. 

 

 

Benyttelse til private formål 
Ejeren kan for det første vælge at lade indkomst fra driften af solcelleanlægget beskatte 

efter de skematiske regler. I dette tilfælde anses anlægget efter en udtrykkelig bestem-

melse i skattelovene for udelukkende benyttet til private formål i skattemæssig sammen-

hæng.  

 

Efter de skematiske regler er de første 7.000 kr. af bruttoindkomsten fra driften af an-

lægget skattefri. Overstiger bruttoindkomsten fra driften af anlægget 7.000 kr., skal der 

svares skat af 60 pct. af den overskydende del af bruttoindkomsten. De resterende 40 pct. 

af bruttoindkomsten er skattefri. Modstykket er, at ejeren efter de skematiske regler ikke 

har fradrag for udgifter forbundet med driften, og han kan ej heller foretage skattemæs-

sige afskrivninger på anlægget.  

 

Skatterådet har ved flere nye afgørelser offentliggjort den 5. juli 2012, bekræftet, at eje-

ren derimod har mulighed for at opnå fradrag for udgifter til installation af solcellean-

lægget efter BoligJob-ordningen.  

 

Sælges parcelhuset sidenhen med det tilhørende solcelleanlæg, er en eventuel fortjeneste 

ved salg af anlægget efter min bedste opfattelse skattefri, ligesom et tab på anlægget om-

vendt ikke kan fratrækkes.  

 

 

Erhvervsmæssig benyttelse 
Ejeren kan som alternativ vælge at opgøre indkomsten fra driften af solcelleanlægget 

efter skattelovgivningens almindelige regler for erhvervsmæssig virksomhed (den regn-

skabsmæssig metode), men dog med visse modifikationer.  
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Driften af anlægget sidestilles her i princippet med en ”erhvervsmæssig virksomhed” og 

beskattes derefter. I dette tilfælde anses anlægget efter en udtrykkelig bestemmelse i 

skattelovene for udelukkende benyttet erhvervsmæssigt i skattemæssig sammenhæng. 

Dette gælder, selv om anlægget er placeret på det private parcelhus, og selv om anlægget 

kun er dimensioneret til en elproduktion, der i det væsentligste svarer til husstandens 

eget aktuelle behov. Og det gælder, uanset om der sker et nettosalg af el til elnettet eller 

ej, og selv om den samlede aktivitet giver underskud. Solcelleanlæggene er således i 

denne sammenhæng ved lov tillagt en særlig gunstig skattemæssig position.  

 

 

Indtægtssiden  
Anvendes beskatningsmodellen om erhvervsmæssig benyttelse, skal alle indtægter fra 

solcelleanlægget beskattes.  

 

Som indtægt fra anlægget anses tillige værdien af parcelhusejerens eget forbrug af el, der 

således skal medregnes ved indkomstopgørelsen.  

 

Værdien af eget forbrug opgøres som udgangspunkt efter de ”almindelige principper” for 

erhvervsdrivendes udtagelse af varer til eget forbrug. Det betyder efter skattevæsenets 

vejledende retningslinier i almindelighed, at hvis det faktiske forbrug kan måles eller på 

anden måde dokumenteres eller sandsynliggøres, anvendes dette forbrug som grundlag 

for opgørelsen af eget forbrug. Særligt for solcelleanlæg gælder dog, at anlæggets sam-

lede kapacitet fratrukket den mængde, der leveres til elnettet, normalt vil kunne anses for 

privat forbrug. Det betyder efter skattevæsenets vejledende retningslinier videre, at en 

produktion, der svarer til anlæggets samlede kapacitet, beskattes, fordi den enten er leve-

ret til elnettet eller anses for privat anvendt. 

 

Værdien af eget forbrug opgøres som udgangspunkt på grundlag af den afregningspris, 

som er aftalt med elværket. Efter lov om vedvarende energi er skatteyderens afregnings-

pris med elværket for el fra solcelleanlæg fastsat til 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettil-

slutning og 40 øre i de følgende 10 år. Værdien af eget forbrug skal derfor ved opgørel-

sen af indkomsten fra solcelleanlægget som udgangspunkt medregnes på grundlag af 

disse beløb. Der skal ikke opkræves moms ved salg af energien til elværket. 
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Udgiftssiden  
Anvendes beskatningsmodellen om erhvervsmæssig benyttelse, kan skatteyderen ved 

opgørelsen af indkomsten fra solcelleanlægget fratrække udgifter til drift og vedligehol-

delse efter de almindelige skatteregler for erhvervsmæssig virksomhed. 

 

Da anlægget anses for anvendt erhvervsmæssigt, kan skatteyderen som udgangspunkt 

endvidere foretage skattemæssige afskrivninger på solcelleanlægget.  

 

Opfylder anlægget kriterierne for at kunne anses som et driftsmiddel, og har anlægget en 

kapacitet på under 1 MW, kan der foretages skattemæssige afskrivninger på anlægget 

efter de almindelige regler for afskrivninger på driftsmidler. Det betyder, at anlægget kan 

afskrives efter den såkaldte saldometode med op til 25 pct. om året.  

 

Efter skattemyndighedernes opfattelse kan et solcelleanlæg anses som et driftsmiddel i 

afskrivningslovens forstand, hvis anlægget er beregnet til montering på landjorden eller 

på et eksisterende tag.  

 

For privatpersoner opgøres afskrivningsgrundlaget som anskaffelsesprisen på solcellean-

lægget inkl. moms og montering/tilslutning. Der vil være mulighed for at anvende de nye 

gunstige afskrivningsregler om forhøjet afskrivningsgrundlag, således at afskrivnings-

grundlaget opgøres til 115 pct. af anskaffelsessummen.  

 

Der foreligger ikke afgørelser om, hvornår skattemæssige afskrivninger nærmere kan 

påbegyndes. Formentlig gælder der samme regler som for vindmøller. Dette medfører, at 

ejeren ved etablering af sit første solcelleanlæg først kan påbegynde afskrivning i det 

indkomstår, hvor solcelleanlægget er leveret, er tilsluttet elnettet, og produktionen af el 

er påbegyndt.  

 

Er der tale om, at solcelleanlægget integreres i bygningens bestanddele i forbindelse med 

nybyggeri, f.eks. ved indbygning i tagsten, og den producerede el anvendes som strøm-

forsyning for bygningen, anses anlægget efter skattemyndighedernes opfattelse som en 

installation, for hvilke der gælder andre afskrivningsregler.  
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Det er efter skattemyndighedernes praksis ikke muligt at opnå fradrag for udgifter til 

installation af solcelleanlægget efter BoligJob-ordningen.  

 

 

Beskatning af virksomhedens resultat 
Indkomsten fra solcelleanlægget som opgjort efter de foranstående regler, er personlig 

indkomst for parcelhusejeren på linie med lønindkomst samt indkomst fra andre er-

hvervsvirksomheder drevet af skatteyderen. Et underskud ved driften kan således fra-

trækkes i overskud fra anden erhvervsmæssig virksomhed og i lønindkomst. Der skal 

endvidere betales arbejdsmarkedsbidrag.  

 

Resultatet af driften af solcelleanlægget skal selvangives på en udvidet selvangivelse. 

Den udvidede selvangivelse kan hentes på SKAT´s hjemmeside på adressen 

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=56151&vId=0. Resultatet selvangives i felt 221 (over-

skud) eller felt 435 (underskud).  

 

Er skatteyderens erhvervsmæssige virksomhed med drift af solcelleanlægget den eneste 

erhvervsmæssige virksomhed, som drives af skatteyderen i personligt regi, kan skatte-

yderen vælge, om han vil han anvende virksomhedsordningen ved beskatningen af ind-

komsten fra drift af solcelleanlægget. Driver skatteyderen derimod en eller flere andre 

erhvervsmæssige virksomheder foruden virksomheden med solcelleanlægget, og beskat-

tes indkomsten fra disse virksomheder efter reglerne i virksomhedsskatteloven, skal 

skatteyderen anvende disse regler også vedrørende indkomsten fra solcelleanlægget.  

 

For skatteydere, der ikke allerede anvender virksomhedsskatteordningen ved opgørelsen 

og beskatningen af indkomst fra en erhvervsmæssig virksomhed, kan det være en god 

ide at kontakte en revisor for at få en vurdering af, om anvendelse af virksomhedsord-

ningen kan svare sig alt taget i betragtning.  

 

 

Momsregistrering  
Efter flere afgørelser truffet af Skatterådet i juni 2012 kan privatpersoners solcelleanlæg 

til forsyning af husstanden med el som udgangspunkt ikke anses som en selvstændig 

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=56151&vId=0
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økonomisk virksomhed med solcelleanlægget i forhold til momsloven. Det er derfor 

ikke muligt for skatteyderen at lade sig momsregistrere vedrørende virksomheden med 

drift af solcelleanlæg.  

 

Der er her tale om en ændring af skattemyndighedernes hidtidige praksis på området.  

 

 

Senere salg af ejendommen 
Anvendes beskatningsmodellen om erhvervsmæssig benyttelse af solcelleanlægget, og 

sælger skatteyderen sidenhen sit parcelhus med det tilhørende solcelleanlæg, skal salgs-

summen som udgangspunkt fordeles mellem på den ene side parcelhuset og på den an-

den side solcelleanlægget.  

 

Kan der herefter opgøres en fortjeneste ved salg af parcelhuset, er fortjenesten skattefri, 

hvis parcelhuset er omfattet af den såkaldte ”parcelhusregel” om skattefrit salg af ejerbo-

liger. Et tab ved salget kan i denne situation ikke fratrækkes. Den omstændighed, at eje-

ren har monteret et udelukkende erhvervsmæssigt anvendt solcelleanlæg på boligen, er 

således ikke til hinder for at anvende parcelhusreglen ved et senere salg af boligen.  

 

Er boligen ikke omfattet af parcelhusreglen, skal en eventuel fortjeneste beskattes, me-

dens et tab kan fratrækkes i fortjeneste ved salg af andre ejendomme.  

 

Vedrørende solcelleanlægget, der jo er behandlet som et udelukkende erhvervsmæssigt 

anvendt driftsmiddel i en virksomhed, som nu ophører, skal en eventuel fortjeneste eller 

tab, som kan opgøres ved salget, beskattes efter reglerne i afskrivningsloven.  

 

Det betyder som udgangspunkt, at fortjeneste eller tab medregnes ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst for ophørsåret. Fortjenesten eller tabet opgøres i den forbindelse 

som forskellen mellem på den ene side salgssummen for solcelleanlægget (den del af 

den samlede salgssum for bolig og solcelleanlæg, der skal henføres til solcelleanlægget) 

og på den anden side den skattemæssigt nedskrevne værdi for anlægget. Det betyder 

bl.a., at hvis salgssummen for solcelleanlægget (markedsprisen) er lavere end den ned-

skrevne værdi, vil tabet kunne fratrækkes i indkomsten fra solcelleanlægget i salgsåret.  
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Nu kunne ejeren måske få den tanke, at solcelleanlægget på salgstidspunktet er blevet så 

gammelt, at anlægget ikke længere har nogen værdi – alt med den konsekvens, at hele 

salgssummen skal henføres til ejerboligen, der i mange tilfælde kan sælges skattefrit. 

 

Skattelovene på dette område er imidlertid ganske klare, idet beskatningen ved salg af 

solcelleanlægget skal foretages på baggrund af solcelleanlæggets markedsværdi ved 

handel mellem uafhængige parter. Skattevæsenet kan i den forbindelse foretage en vur-

dering af, om beskatningen ved salg af solcelleanlægget er baseret på anlæggets mar-

kedsværdi. Er det skattevæsenets opfattelse, at solcelleanlægget har en højere værdi end 

den værdi, som sælger har lagt til grund ved beskatningen ved salg af solcelleanlægget, 

kan skattevæsenet i nogle tilfælde tilsidesætte den af sælgeren anvendte værdi og i stedet 

beskatte sælgeren på grundlag af en højere værdi.  

 

Men der er på dette område en vis selvregulerende effekt: Ved salg af ejerboligen med 

det tilhørende solcelleanlæg, vil det nemlig efter afskrivningsloven være den nye ejer, 

som har mulighed for at afskrive på solcelleanlægget. Køberen vil derfor have en inte-

resse i, at en så stor del af den samlede købesum som muligt henføres til solcelleanlæg-

get. Køberen kan dog i denne situation ikke anvende de nye regler om et forhøjet af-

skrivningsgrundlag, da de nye regler forudsætter, at der købes fabriksnye driftsmidler. 

  
—— o —— 


