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Skattestyrelsen 

Hannemanns Allé 25 

2300 København S 

Att.: Jacob Thelén 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til HovedpostkasseJura@sktst.dk og 

JuraSkat@skst.dk  

Høring af udkast til styresignal om fastlæggelse af praksis – godtgørelse af afgift på 

elektricitet – manglende måling – fordeling af forbrug til proces og rumvarme (blandet 

forbrug), sagsnr. 19-0705152  

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til styresignal 

om fastlæggelse af praksis ved godtgørelse af afgift på elektricitet – manglende måling – fordeling 

af forbrug til proces og rumvarme (blandet forbrug), som er sendt i høring den 20. december 2019.  

 

Vores bemærkninger herunder er udarbejdet i samarbejde med vores rådgivningscenter, SEGES. 

 

Landbrug & Fødevarer bemærker generelt, at det er uhensigtsmæssigt den måde, som 

Skatteforvaltningen i dag betragter en række energimæssige anvendelser som rumvarme på trods 

af, at det pågældende energiforbrug er en integreret og pligtig del af produktionen og med 

udgangspunkt i nogle klart definerede veterinære krav. Dette bør betragtes som proces.  

 

Anvendelse af standardberegning 

Det fremgår af udkast til styresignal, at der kan ydes delvis godtgørelse efter rumvarmesatsen for 

en virksomheds målte elforbrug (foretaget via bimåler eller afregnings-/hovedmåler), som alene 

omfatter godtgørelsesberettiget procesforbrug og delvist godtgørelsesberettiget rumvarmeforbrug 

mv. 

 

Landbrug & Fødevarer er af den opfattelse, at en virksomhed – hvis der ikke foretages særskilt 

måling af el til proces og rumvarme – til enhver tid kan foretage en fordeling efter 

standardmetoderne i elafgiftslovens § 11, stk. 5 uanset, at denne fordeling ikke tidligere er foretaget 

eller anvendt af virksomheden, dvs. også i forbindelse med en kontrolsituation. Det bør uddybes i 

styresignalet, at der fortsat er mulighed for at anvende denne metode.    

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

Med venlig hilsen 
 

 
Trine Rex Christensen 
Seniorkonsulent   
   
Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 
 
D +45 3339 4264 
M +45 4024 9064 
E trch@lf.dk 

 
Jacob Kunø Christensen 
Moms- og afgiftsspecialist, Master i Moms og Afgifter 
 
Jura & Skat 
 
D    +45 8740 5186 
M    +45 2374 2581 
E    jakc@seges.dk 
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