
 

 

 

 

 

 

 

 

  15. april 2020 

Høringssvar over udkast til bekendtgørelser vedrørende ændringer vedrø-
rende vedvarende energi mv. 

SEGES ville gerne have modtaget udkastene tilsendt i høring direkte. Vi har nedenstående be-

mærkninger. Spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

Som nævnt i høringssvaret til lovudkastet har flere af forholdene såvel en juridisk vinkel som en 

skattemæssig. Det er i et vist omfang svært at adskille. 

 

Afklaringen af de juridiske forhold vil som nævnt kunne have betydning ift. de skattemæssige for-

hold, og der vil derfor kunne opstå flere skattemæssige spørgsmål, afhængigt af svarene på de 

juridiske forhold. 

 

Fortsat skattemæssige udfordringer 

I relation til de i høringssvaret til lovudkastet stillede spørgsmål synes svarene på de skattemæs-

sige spørgsmål godt at kunne have været mere uddybende og konkrete. Vores opfattelse er, at 

flere af svarene er af en sådan generel karakter, at de ikke tilgodeser behovet for en konkret af-

klaring ift. de konkrete betalinger. De vurderes ikke at være tilstrækkeligt anvendelige. Det vil føre 

til, at de skal afklares i langstrakte og belastende skattesager. Det forekommer ikke at være rime-

ligt. 

 

Det er for det første fx tilfældet vedrørende svaret om de skattemæssige forhold for opstillers be-

talinger til fx værditabserstatninger mv. Her angives, at disse betalinger kan fradrages, hvis der er 

tale om driftsomkostninger. Her synes vi, at man burde have taget nærmere stilling til, i hvilket 

omfang der er tale om driftsomkostninger. Samt taget stilling til sælgers omkostninger til landin-

spektør ift. frastykning (som angivet). 

 

Et andet og mindst lige så væsentligt eksempel er spørgsmålet, om en aftalt fordeling vil blive 

godkendt af skattemyndighederne (ved salg efter salgsoption)? 

Her svares: 

 

”Skattemyndighederne anerkender som udgangspunkt den fordeling af anskaffelsessummen, der 

er foretaget ved en aftale mellem to uafhængige parter, der har modstående interesser. Hvis par-

terne ikke har modstående interesser, har skattemyndighederne mulighed for at ændre fordelin-

gen, hvis den ikke kan anses for retvisende.” 

 

Energistyrelsen 

ens@ens.dk 

med kopi til Vivi Johansen, vijo@ens.dk og Sobia Wa-

heed, sow@ens.dk. 
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Det giver ikke et konkret svar på det stillede spørgsmål. For er der ved forhold omfattet af disse 

VE-regler tale om uafhængige parter med modstående interesser eller ej? Det bør afklares ved at 

der tages udgangspunkt i de konkrete forhold, der vil være tilfældet ved opstilling af møller mv.  

 

Bekendtgørelse om VE-bonus 

I høringsnotatet til lovudkastet angives: 

 

”De ønskede afklaringer og nærmere regler for, hvordan de berettigede modtagere får deres VE-

bonus vil fremgå af den bekendtgørelse om VE-bonus, der vil blive udstedt som følge af bemyndi-

gelsen i lovforslaget til at fastsætte regler om en VE-bonusordning.” 

 

Den foreslåede bekendtgørelse imødekommer i vidt omfang dette. Det rejser dog det efterføl-

gende og meget væsentlige spørgsmål, om den i ”husstanden” aftalte fordeling vil blive anerkendt 

af skattemyndighederne? Det bemærkes, at husstand er defineret på en særlig måde i bekendt-

gørelsen. 

 

SEGES skal venligst anmode om en konkret stillingtagen til dette spørgsmål. 

 

Fortsat lejemæssig usikkerhed 

Svaret i relation til de lejeretlige forhold i høringsnotatet til lovudkastet synes ikke at komme hele 

vejen rundt om de lejeretlige usikkerheder ift. VE-bonus.  

 

Der angives bl.a.: 

”For så vidt angår spørgsmål om lejens størrelse kan det ikke afvises, at udefrakommende fakto-

rer kan være relevante for lejens størrelse.” 

 

Det bør afklares, om VE-bonus er en udefrakommende faktor, der kan tages højde for i fastsæt-

telsen af lejen efter lejeloven. SEGES skal venligst anmode om svar herpå. 

Venlig hilsen 

 

 
Jens Jul Jacobsen 
Senior Tax Manager 
Jura & Skat 
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