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Jeg har med interesse læst din artikel vedrørende solcelleanlæg i JP af 30/1-16. Det kun-

ne sandsynligvis interesse mange boligejere/skatteydere, hvem der fastsætter prisen på et 

solcelleanlæg ved salg af ejendommen. 

 

Jeg tror, at dette ville være en artikel, som efter al sandsynlighed ville interessere rigtig 

mange af de 76.000 husejere, der nåede at købe anlægget under de gamle regler. 

 

Med venlig hilsen 

G.B. 

 

Svar  

Jeg forstår Deres brev således, at De spørger til, hvem der ved et salg af en ejerbolig 

med et solcelleanlæg etableret før 20/11 2012 fastsætter prisen for solcelleanlægget. 

 

Det er som udgangspunkt sælger og køber, der selv fastsætter prisen for solcelleanlægget 

efter forhandlinger - helt på samme måde som ved fastsættelse af prisen for selve ejerbo-

ligen. Mener køber ikke, at solcelleanlægget medfører nogle fordele for ham, vil han i 

sagens natur ikke være interesseret i at betale noget nævneværdigt for anlægget. Og om-

vendt, hvis anlægget er forbundet med væsentlige økonomiske fordele.   

 

Herudover vil SKAT efter min opfattelse i visse tilfælde følge med i prissætningen for 

henholdsvis ejerbolig og solcelleanlæg. 

http://www.v.dk/
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Sælger anvender den skematiske metode 
Hvis sælger har valgt at anvende den skematiske metode for opgørelse og beskatning af 

en indkomst fra solcelleanlægget, anses anlægget for benyttet udelukkende til private 

formål. Under disse omstændigheder vil en eventuel fortjeneste ved salg af anlægget 

være skattefri, og et eventuelt tab ikke fradragsberettiget. Kan ejerboligen endvidere 

sælges skattefrit efter parcelhusreglen, vil SKAT ikke have nogen interesse i, hvordan 

ejerboligen henholdsvis solcelleanlægget prissættes.  

 

Kan ejerboligen ikke sælges skattefrit efter parcelhusreglen, vil hushandlen omfatte dels 

et aktiv, hvor der skal opgøres en skattepligtig avance (ejerboligen), og dels et aktiv, der 

kan sælges skattefrit (solcelleanlægget). SKAT vil derfor undersøge, om fordelingen af 

købesummen mellem henholdsvis ejerbolig og solcelleanlæg svarer til markedsprisen i 

forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved salg af boligen.  

 

Sælger anvender den regnskabsmæssige metode 
Har sælger valgt at beskatte indkomst fra anlægget efter de tidligere gældende, men i 

2012 ophævede, regler for erhvervsmæssig virksomhed, vil SKAT ligeledes undersøge, 

om fordelingen af købesummen mellem henholdsvis ejerbolig og solcelleanlæg svarer til 

markedsprisen.  

 
_______ o _______ 

 
 


