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Afgifter på virksomheder

Reducér erhvervslivets energiafgifter 
til EU’s minimumssatser
(el og fossile brændsler)  

UDFORDRINGEN
Danske virksomheder betaler en højere afgift af den energi, der anvendes til komfortopvarmning og -køling 
sammenlignet med den energi, der anvendes til proces. Det er således kun sidstnævnte, der godtgøres ned 
til EU’s minimumssatser. Det sker for at sikre, at konkurrenceudsatte erhverv med energitunge processer kan 
konkurrere på lige fod med virksomheder i andre EU-lande. 

Opdelingen giver imidlertid anledning til betydeligt administrativt bøvl i de danske virksomheder, der er tvunget 
til at opsætte bimålere for at skelne mellem energi anvendt til proces hhv. opvarmning/-køling (samt doku-
mentere rigtigheden heraf). Endvidere er det forskellen i afgiften mellem de to anvendelser, der er årsag til 
behovet for at beskatte og regulere virksomhedernes (egen) nyttiggørelse af eventuel overskudsvarme fra 
produktionen til komfortopvarmning.

Ved finanslovsaftalen for 2019 blev der rokket noget ved den traditionelle opdeling, idet den energi, som hoteller 
og lignende bruger til opvarmning, fremover kan betragtes som procesenergi (med fuld lempelse). 

HVAD KAN VI GØRE?
Folketinget bør justere energiafgif terne for erhvervslivet således, at alt energiforbrug – uanset om det 
anvendes til proces eller komfortvarme/-køling – beskattes med EU’s minimumssatser. Dermed vil afgif-
terne på energi anvendt til komfortvarme/-køling falde fra 25,9 øre/kWh til 0,4 øre/kWh (elektricitet), og fra 
56,20 kr./GJ til 4,50 kr./GJ (brændsler).

Dermed bortfalder virksomhedernes behov for at opdele og dokumentere energiforbruget, herunder 
opstille bimålere etc. Samtidig vil nyttiggørelse af egen overskudsvarme ikke længere skulle reguleres og evt. 
beskattes: Hvis en virksomhed kan udnytte sin egen overskudsvarme, så kan den blot gøre det. 

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Af et nyligt folketingssvar fra skatteministeren fremgår det, at forslaget forventes at give anledning til et varigt 
provenutab på knap 400 mio. kr. Provenutabet er faldende over tid, hvilket blandt andet afspejler, at der de 
senere år er vedtaget en række energiafgiftslempelser, som endnu ikke har fået (fuld) ef fekt. Det gælder afskaf-
felsen af bilag 1 til elafgiftsloven, hvorefter alle brancher med virkning fra 2023 vil være omfattet af procesafgift 
på den del af elforbruget, der ikke anvendes til komfortvarme/-køling; samt den gradvise nedsættelse af elvar-
meafgiften frem mod 2021, hvorefter afgiften vil udgøre 15,6 øre/kWh, hvilket vil mindske spændet mellem 
afgiften på el til proces hhv. komfortvarme/-køling.
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