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Refusion af energiafgifter i
landbrugsvirksomheder
Alt energiforbrug er belagt med afgifter
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Når der i landbrugsvirksomheder købes dieselolie til traktorer og elektricitet til stalde
mv., betales der således afgifter til staten. Størrelsen af disse fremgår af regningerne
fra leverandøren. I lighed med andre momsregistrerede virksomheder har også
landmænd dog mulighed for at få godtgjort størstedelen af de afgifter, som de betaler.
Rent faktisk har landbruget på visse områder bedre betingelser end andre erhverv.
Refusionen sker i praksis over momsregnskabet, hvor de fradragsberettigede afgifter
kan modregnes på samme måde som købsmoms.

Hvilke virksomheder kan få refusion?
Muligheden for refusion gælder for virksomheder indenfor jordbrug, husdyrbrug,
gartneri, frugtavl, skovbrug, dambrug og pelsdyravl. For væksthusgartnerier gælder der
en række særregler om refusion af afgifter på energi til opvarmning af drivhuse. Disse
særregler omtales ikke her. Maskinstationer er omfattet af den del af reglerne, som
angår refusion af afgifter på motorbrændstof.
Hvis en virksomhed har aktiviteter både indenfor og udenfor landbrugsområdet, skal
forbruget kunne adskilles ved måling. Dette er blandt andet relevant for
maskinstationer.

Muligheden for
refusion gælder for
virksomheder
indenfor jordbrug,
husdyrbrug,
gartneri, frugtavl,
skovbrug, dambrug
og pelsdyravl.

Refusion af afgifter til procesenergi
Når det gælder energi, der anvendes til procesformål, kan landbrugsvirksomheder få
godtgjort 98,2 % af afgifter på olie, kul og gas. Afgifter på elektricitet godtgøres fuldt
ud bortset fra 0,4 øre/kWh.
Ved procesformål forstås energi, der ikke anvendes til opvarmning. Procesenergi
omfatter således blandt andet elektricitet til alle former for belysning samt til drift af
maskiner, produktionsanlæg, edb-udstyr samt pumper og blæsere i forbindelse med
ventilation af virksomhedens lokaler.

Landbrugets maskiner
Der kan opnås refusion af afgifter på brændstof til traktorer, mejetærskere og andre
motorredskaber i følgende tilfælde:
•
•
•

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger
og skal alene betragtes som generel vejledning.
Publikationen dækker ikke specifikke situationer,
og du bør ikke handle - eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt
venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere
påtager os ikke ansvar for tab foranlediget af en
handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne publikation.

Ved mark- og skovarbejde. Det er uden betydning, om køretøjet er forsynet
med hvide nummerplader.
Ved transport af afgrøder fra marken til driftsbygningerne.
Ved transport af egne produkter, fx grise, mælk, roer til henholdsvis slagteri,
mejeri og sukkerfabrik ved hjælp af landbrugsvirksomhedens eget materiel.

Muligheden for godtgørelse af afgift på olie til motordrift forudsætter, at der anvendes
farvet olie.
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Der kan ikke opnås refusion af den del af afgiften, som kan henføres til
entreprenørarbejde og snerydning. I sådanne tilfælde skal afgiften derfor fordeles
mellem de egentlige landbrugsaktiviteter og de øvrige aktiviteter. Dette kan enten ske
ud fra en fordeling af omsætningen inden for de 2 områder eller ud fra et forbrugseller beholdningsregnskab.

Landbrugets biler

HAR DU SPØRGSMÅL SÅ
KONTAKT

Der kan ikke opnås refusion af afgift til brændstof til biler. Dette gælder, uanset om
der er tale om lastbiler eller varevogne. Bemærk, at der ikke må bruges farvet olie til
biler.

Opvarmning af stalde
Der kan opnås refusion af afgifter på energi, der anvendes til varme og varmt vand, der
bruges i staldbygninger.
Denne mulighed omfatter ikke kun opvarmning i stalden, men også opvarmning af
lokaler i nær tilknytning til denne. Her tænkes først og fremmest på kontorlokaler og
andre lokaler, hvorfra driften styres og planlægges. Der kan dog også være tale om
gangarealer samt om lokaler, hvor der sker omklædning. Dog skal forsyningen med
varme ske fra samme net, som forsyner stalden som sådan.

Pernille Rise
Senior manager, Moms
Tlf. 51 82 18 09
prt@bdo.dk

Der kan ikke opnås refusion af afgifter på energi, der anvendes til opvarmning af
værksteder og maskinhaller.

Rengøring og køling
Der er refusion for opvarmning af vand til rengøring og sterilisering af tanke og visse
produktionsanlæg. Energi til køling fx af mælketanke er refusionsberettiget. Der er ikke
refusion for køling af hensyn til personalet bortset fra et fradrag på elafgift på 62,5
øre/kWh (2019). Dette forudsætter dog, at forbruget måles.

Energiforbruget i stuehuse
Der kan ikke opnås refusion af afgifter på energiforbruget i stuehuse og i andre lokaler
på landbrugsejendommen, som ikke anvendes til virksomhedens brug. Dette forbrug
skal derfor adskilles fra energiforbruget i virksomheden. Dette kan gøres efter SKATs
vejledende satser herfor.

Hvad kan BDO hjælpe med?
Vi kan for det første hjælpe med at sikre, at virksomheden får hele den godtgørelse,
som den er berettiget til. For det andet kan vi kan pege på, hvilke tiltag virksomheden
kan gøre for at få større godtgørelser.
Energiafgifterne er over tid steget rigtig meget, og det vil de blive ved med. Det har
derfor stor økonomisk betydning for landbrugene, at de udnytter reglerne om
godtgørelse i videst muligt omfang.

Klaus Kalsmose Jakobsen
Senior manager, Moms
Tlf. 60 70 48 18

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en
danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er
medlem af BDO International Limited - et UKbaseret selskab med begrænset hæftelse - og en
del af det internationale BDO netværk bestående
af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke
for både BDO netværket og for alle BDO
medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger
omkring 1.200 medarbejdere, mens det
verdensomspændende BDO netværk har godt
80.000 medarbejdere i 160 lande.

Vi kender regler og praksis til bunds og kan derfor vejlede virksomhederne om de
muligheder, der består, ligesom vi kan bistå med kontakt til myndighederne, når dette
er nødvendigt.
Vi kan også hjælpe med at tilrettelægge regnskabsaflæggelse og rapporteringer på den
mest hensigtsmæssige måde, herunder udarbejde forslag til nye procedurer.
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