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Skatteministeriet 
Nicolai Eigtveds Gade 28 
1402 København K 
 
Høringssvaret er sendt elektronisk til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk med kopi til 
arh@skm.dk  
 
 

Høring af ændring af lov om afgift af elektricitet, j. nr. 14-4601203 
 
Landbrug & Fødevarer har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektrici-
tet i høring.  
 
Lovforslaget er fremsat i sammenhæng med udkast til ændring af lov om elforsyning, og Landbrug 
& Fødevarer vil derfor indledningsvist også henvise til organisationens høringssvar til dette sendt 
elektronisk til Energistyrelsen 17. december 2014. 
 
Landbrug & Fødevarer finder generelt, at det er beklageligt, at indførelsen af engrosmodellen nok 
engang udskydes. Det konstateres, at processen efter vedtagelsen af engrosmodellen i energiforli-
get af 12. marts 2012 har været uskøn, langvarig og dyr for såvel branchen som forbrugere. 
 
I det omfang, at indførelsen af engrosmodellen vil give elforbrugerne en gevinst som følge af en re-
duceret forbrugerbelastning – og denne påstand er af flere omgange fremført for Folketinget i regi 
af lovforslag om engrosmodellen – må en udskydelse nødvendigvis give et tilsvarende engangstab 
for forbrugerne. 
 
Landbrug & Fødevarer vil herudover minde om, at baggrunden for vedtagelsen af engrosmodellen 
var et ønske om at sikre mere konkurrence på el-markedet. Det er derfor afgørende, at den nye 
model, der med lovforslaget nu lægges op til, sikrer dette formål. Det er i den forbindelse en forud-
sætning, at lovforslaget ikke skaber unødigt store barrierer for nye aktører på markedet, dvs. nye 
elhandelsselskaber.  
 
Indførelse af værnsregler mod forudfakturering 
Vi er ikke helt sikre på de praktiske konsekvenser af den nyindførte værnsregel, der medfører, at 
elhandelsvirksomheder ikke kan fakturere momsregistrerede kunder forud. Skatteministeriet bedes 
beskrive hvilke konsekvenser, dette vil have for de momsregistrerede kunder, herunder i forhold til 
spørgsmål om likviditet. 
 
Landbrug & Fødevarer ser umiddelbart en risiko for, at momsregistrerede kunder, der har krav på 
tilbagebetaling af elafgifter eksempelvis som følge af procesenergiforbrug, vil opleve en forringet li-
kviditet, idet der vil være en væsentligt længere periode mellem hhv. indbetaling og godtgørelse af 
elafgifter. Dette vil være en utilfredsstillende udvikling. 
 
Skatteministeriet bedes kommentere denne bekymring samt oplyse, hvorledes man tænker dette 
spørgsmål håndteret, således at indførelsen af engrosmodellen ikke medfører ringere vilkår for 
dansk erhvervsliv. 
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Med lovforslaget indføres tillige ekstra betingelser i forhold til erhverskunders tilbagebetaling af el-
afgift. Det kræves som en betingelse for tilbagebetaling, at erhvervskunden i købsaftalen med el-
handelsvirksomheden anfører, at erhvervskunden er berettiget til tilbagebetaling af elafgift. 
 
Det er meget vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at de nye ekstra betingelser ikke vil medføre, at 
danske erhvervskunder uforvarende eller ved en administrativ fejl sættes i en situation, hvor man 
afkræves højere elafgifter end nødvendigt. Samtidigt bør en eventuel mangel ved kontraktindgåelse 
ikke betyde, at virksomheden afkræves for høje afgifter i hele leveringsperioden, men i stedet kun-
ne rettes ved opdagelse af fejlen. 
 
Ønskes ovennævnte uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede, ligesom vi fra Landbrug & 
Fødevarers side gerne vil forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere kommenta-
rer, hvis vi finder det nødvendigt.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mikkel Stein Knudsen 
Seniorkonsulent 
 
Klima / Energi / Planter 
 
D +45 3339 4657 
M +45 3083 1063 
E msk@lf.dk  
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