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Kan gebyr for brug af ledningsnettet udgiftsføres som en udgift i 
virksomhedsskatteordningen (og dermed fradrages i vores for-
brug), eller er udgiften ”solcelle-virksomheden” uvedkommende? 
 

Vi har et solcelleanlæg, som vi fik opsat i sommeren 2012 og har valgt at anvende virk-

somhedsordningen. Nu har vi så lige fået opkrævning fra det lokale energiselskab (Aura) 

- der åbenbart har fået tilladelse til at opkræve gebyr for brug af ledningsnettet.  

 

Mit spørgsmål er, om disse gebyrer kan udgiftsføres som en udgift i virksomheden (og 

dermed fradrages i vores forbrug), eller om det er ”solcelle-virksomheden” uvedkom-

mende? 

 

På forhånd mange tak for svar 

Med venlig hilsen 

I.J. 

 

Svar  

I Spørg om Penge den 21. maj 2016 omtalte jeg i artiklen ”Solcelleejere mister en rabat, 

efter at Energitilsynet har fundet den ulovlig” spørgsmålet om Energiselskabernes nye 

tarifering af kunder med solcelleanlæg.  

 

Udgangspunktet for den fremtidige tarifering er en vejledning, som Dansk Energi har 

forelagt for Energitilsynet, og som Energitilsynet har taget til efterretning. Vejledningen 
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omfattede 3 elementer, henholdsvis en nettarif, en rådighedsbetaling samt et særligt 

abonnement for solcellekunder.  

 

Solcelleejere skal for det første betale nettarif, som er en løbende betaling til dækning 

af omkostningerne til at drive og vedligeholde elnettet i forhold til krævede kapacitets-

behov. Nettariffen betales af den målte, leverede mængde elektricitet fra elselskabet ef-

ter samme principper som for andre kunder, dvs. uanset om kunden har solceller eller ej.  

 

Endvidere skal solcelleejere betale abonnement, hvilket ifølge Dansk Energis oplysnin-

ger til Energitilsynet dækker over administrationsomkostningerne ved kundeforholdet, 

herunder omkostningerne til at sikre valide data til afregning af produktion og forbrug. 

 

For det tredje skal solcelleejere betale en ”Rådighedsbetaling”, som er en betaling for 

kapacitet, der ikke dækkes via nettariffen. Rådighedsbetalingen skal betales af solcelle-

ejerens eget forbrug direkte fra solcelleanlægget, og skal dække omkostningerne ved, at 

solcelleejeren til enhver tid kan trække et sådant forbrug fra det kollektive net. Rådig-

hedsbetalingen pr. kWh svarer til nettariffen fratrukket besparelser ved ikke at benytte 

det kollektive elnet, dvs. sparede omkostninger til nettab og netudbygning.  

 

Spørgsmålet om den skattemæssige behandling af de 3 ovennævnte udgiftstyper er i 

sagens natur ikke omtalt, hverken i det oprindelige lovforslag om indførelse af de gun-

stige regler fra 2010 eller i lovforslaget om indgrebet fra november 2012.  

 

Så vidt jeg er orienteret, har SKAT heller ikke taget stilling til dette spørgsmål i offent-

liggjort praksis.  

 

Fradrag vil efter min bedste opfattelse næppe kunne komme på tale for nettarif eller rå-

dighedsbetaling, som er betalinger for solcelleejerens adgang til at trække el fra nettet til 

enhver tid, uanset om solcellerne producerer eller ej. 

 

Derimod er det min bedste vurdering, at fradrag vil kunne komme på tale for så vidt an-

går abonnementsbetalingen i det omfang abonnementsbetalingen dækker udgifter, der er 

nødvendige for at sikre en korrekt opgørelse af indkomst fra drift af solcelleanlæg, der - 
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efter de tidligere gældende, men nu ophævede regler - er anset som drift af erhvervs-

mæssig virksomhed.  

 
_______ o _______ 


