
Fradrag for energi-
afgifter og måling af 
forbrug

 Alle, der anvender energi eller vand, betaler afgift af 
forbruget til den danske stat. Størrelsen på afgiften 
afhænger af anvendelsen, og der skelnes mellem 
forbrug af energiarterne elektricitet, gas, olie og kul 
samt vandforbrug. For momsregistrerede virksom-
heder kan størstedelen af disse afgifter på energi- og 
vandforbrug godtgøres.

Den andel af afgiften, der kan godtgøres, afhænger 
af, hvad energien bliver brugt til. I forbindelse med 
produktion og fremstilling af varer vil energiforbruget 
blive kategoriseret som procesenergi, hvor afgiften 
kan godtgøres. Ved procesenergi tænkes der typisk 
på motorer, trykluft og hydraulik eller opvarmning 
af ovne. Men procesenergi omfatter også belysning, 
ventilation, hårde hvidevarer og kontorudstyr. Kort 
sagt den energi der anvendes til at drive virksomhe-
den. Energiforbrug til rumopvarmning eller køling og 
til produktion af varmt brugsvand er fuldt afgiftsplig-
tigt, men hvis energikilden er elektricitet, godtgøres 
en del af afgiften. For el til procesformål kan næsten 
hele energiafgiften fratrækkes.

Det er en fordel for virksomheden at opsætte for-
brugsmålere på procesenheder og måle og doku-
mentere det faktiske forbrug for at sikre grundlaget 
for et korrekt fradrag for afgifterne. Et for stort fra-
drag kan medføre et skattesmæk, mens et for lille 
fradrag er et tab for virksomheden. Afgiften kan i 
nogle tilfælde opgøres per kvadratmeter, men denne 

opgørelsesform er sjældent attraktiv for virksom-
heden. Det er derfor oftest økonomisk fordelagtigt 
at lade en ekstern samarbejdspartner kontrollere 
virksomhedens afgiftsforhold for at sikre, at reglerne 
overholdes.

Energien/vandet skal være forbrugt i virksomheden. 
Hvis virksomheden udlejer dele af en ejendom til 
andre, vil den ikke være berettiget til godtgørelse, når 
energien og vandet er forbrugt af lejeren. Afgifterne 
skal i stedet viderefaktureres til lejeren, hvorefter 
denne eventuelt selv kan få godtgjort disse. Det vil 
derfor være en fordel at opsætte bimålere til at måle 
lejerens forbrug.

Databaseret energiledelse
Det vil være en god ide, hvis de målere, der opsættes 
til måling af energi- og vandforbrug, er fjernaflæste 
målere, der også kan anvendes til at starte på data-
baseret energiledelse. Her får virksomheden overblik 
over forbrug og omkostninger og vil kunne lægge en 
handlingsplan for forbedringer. De mest energitunge 
processer gemmer også på de største energibespa-
relser og vil dermed være oplagte til at indgå i første 
handlingsplan. 
 
Læs mere om fradrag for energiafgifter hos SKAT eller 
spørg din revisor.

Læs mere om databaseret energiledelse her

www.rgo.dk

