VIDEN OM

Refusion af CO2- og energiafgifter
for væksthusgartnerier
De særlige regler for refusion af CO2-og energiafgifter gælder for væksthuse med
et overdækket areal på mindst 200 m2, hvorfra der ikke foregår detailsalg.
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For information om reglerne om refusion af energiafgifter i forbindelse med
frilandsgartneri og frugtavl kan du læse mere i Viden om Refusion af energiafgifter i
landbrugsvirksomheder.
Sondring mellem forbrug til personale og produktion
Ved godtgørelse af energiafgift skal der sondres mellem energi, der forbruges til
rumvarme, komfortkøling, varmt vand til brug for personale, og forbrug af energi,
som forbruges i gartneriets produktion til opvarmning af væksthuse og drift af
maskiner mv. (procesformål).
Der er ikke godtgørelse af afgifter på brændsel og varme, men delvis godtgørelse for
elafgift, som forbruges til rumvarme, komfortkøling og varmt vand til brug for
personale. For eksempel elektricitet brugt til aircondition i gartneriets
administrationsbygning.
Elafgift
Afgift af elektricitet godtgøres fuldt ud bortset fra 0,4 øre/kWh, når der er tale om
elektricitet anvendt til procesformål i produktionen.
Procesformål omfatter blandt andet elektricitet til alle former for belysning samt til
drift af maskiner, produktions- og vandingsanlæg, edb-udstyr samt pumper og blæsere
i forbindelse med ventilation i væksthuse.

Energiafgifterne udgør
en væsentlig økonomisk
belastning i væksthusgartneriernes
produktion. Det har
derfor stor betydning
for gartnerne, at de
udnytter reglerne om
godtgørelse i videst
muligt omfang.

Afgift af elektricitet, som anvendes til rumvarme, komfortkøling og varmt vand til
brug for personale, godtgøres med 62,5 øre/kWh.
Brændsler til opvarmning
Opvarmning af væksthuse er omfattet af særlige regler for tung proces. Det betyder,
at energi anvendt til opvarmning af disse bliver anset for anvendt til procesformål
med den virkning, at virksomhederne har adgang til godtgørelse af dette
energiforbrug.
Væksthusgartnerierne kan få godtgjort hele afgiften bortset fra EU's minimumsafgift
på olie, kul og gas, mens afgiften på elektricitet godtgøres fuldt ud bortset fra 0,4
øre/kWh.
CO²-afgift

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.

Væksthusgartnerier kan opnå fuld godtgørelse for CO2-afgift af varme og
afgiftspligtige brændsler, hvis de er kvoteomfattede.
Væksthusgartnerier, der indkøber varme fra en kvoteomfattet leverandør, kan opnå
fuld godtgørelse af CO²-afgiften af det kvoterelaterede forbrug i virksomheden under
forudsætning af, at varmeleverandøren oplyser om, i hvilket omfang fjernvarmen er
kvoteomfattet.
Ikke-kvoteomfattede væksthusgartnerier kan ikke opnå fuld godtgørelse af CO2-afgift,
men har under nærmere forudsætninger ret til et bundfradrag.
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Væksthusgartnerier, der er berettiget til at benytte et bundfradrag, og som ønsker at
udnytte fradraget, skal anmelde det over for Skattestyrelsen, inden bundfradraget må
udnyttes.
Motorbrændstof til biler og maskiner

HAR DU SPØRGSMÅL SÅ
KONTAKT

Der kan opnås godtgørelse af afgift på brændstof til traktorer og andre
motorredskaber, i det omfang at brændstoffet anvendes i gartnerivirksomheden.
Ligeledes er der adgang til godtgørelse for afgift af brændstof vedrørende transport
fra ejendommen af egne produkter. Fx transport af grøntsager med traktor til et
lokalt marked.Der er dog ikke godtgørelse for afgift på brændstof, der bruges i
registrerede motorkøretøjer som for eksempel vare- og lastbiler.
Muligheden for godtgørelse af afgift på diesel til motordrift forudsætter, at der
anvendes farvet brændstof. Godtgørelsen udgør 98,2 % (2019) af afgiften.
Forbrugsregistrering
Virksomheder med et væsentligt energiforbrug kan vælge at blive forbrugsregistreret
og således modtage energien uden betaling af energiafgift. Til gengæld skal
virksomheden selv opgøre og afregne afgift vedrørende sit ikke
godtgørelsesberettigede energiforbrug (nettoafregning).
Fordelen ved en forbrugsregistrering er, at likviditeten i virksomheden i meget mindre
omfang belastes af energiafgift.
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Tilladelse til nettoafregning forudsætter et årligt forbrug af energi på:
• 75.000 m3 for gas, herunder naturgas
• 100.000 kWh for elektricitet
• 4.000 GJ for varme.
Det er det samlede forbrug af enten gas og/eller elektricitet inden for lokaliteten og
ikke hver enkelt måler, der afgør, om virksomheden opfylder betingelserne for
forbrugsregistrering.
For at blive forbrugsregistreret for gas og varme kræver det, at godtgørelsen af
afgiften udgør mindst 80 % af afgiften, og at 30 % af virksomhedens forbrug anvendes
til opvarmning af væksthuse. Gassen skal desuden leveres af en gasnetvirksomhed,
mens varmen skal leveres af et kraftvarmeværk eller en mellemhandler.
For at blive forbrugsregistreret for elektricitet kræver det, at godtgørelsen af
elafgiften udgør mindst 87 % af elafgiften. Elektriciteten skal desuden leveres af en
elhandelsvirksomhed.
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 udgør en væsentlig økonomisk belastning i væksthusgartneriernes
produktion. Det har derfor stor betydning for gartnerne, at de udnytter reglerne om
godtgørelse i videst muligt omfang.
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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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