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Vedr. lovforslag L 81
Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v.,
afskrivningsloven og forskellige andre love.
Det foreslås i lovforslag L 81, at afskrivningsrundlaget for nye
vindmøller med en kapacitet på over 1 MW anskaffet den 1. januar
2013 eller senere ændres fra 25 til 15 pct..
Det følger af afskrivningslovens § 3, at et driftsmiddel anses for
anskaffet, når driftsmidlet er leveret og færdiggjort i et sådant omfang,
at det kan indgå i driften.
At investere i et vindmølleprojekt er en langstrakt proces, hvor man i
op til 1 år før, en vindmølle bliver net-tilsluttet og idriftsat,
underskriver bindende kontrakter med en vindmøllefabrikant, netselskab og andre underentreprenører.
Med lovforslagets § 3, nr. 4 kan der fremover alene afskrives med 15
pct. på vindmøller anskaffet den 1. januar 2013 eller senere. Da
vindmøllen først anses for anskaffet, når der er leveret og færdiggjort i
et sådant omfang, at den kan indgå i driften, jf. AL § 3, vil lovforslaget
berøre vindmøller købt forud for lovens ikrafttrædelse.
Lovforslaget vil således berøre vindmøller, der er købt men endnu ikke
opstillet og færdiggjort i et omfang, så der kan produceres el fra
møllen. Lovforslaget vil således berøre vindmølleejere, der har
erhvervet vindmøllen under tilsvarende forudsætninger om
skattemæssige afskrivninger, som de vindmølleejere, der har nået at få
deres vindmøller opstillet og tilsluttet senest den 31. december 2012.
På den baggrund anmoder vi om, at lovforslagets § 3, nr. 4 ændres,
således at man ikke er omfattet af lovændringen, når der foreligger
underskrevne bindende kontrakter senest den 31. december 2012.

Som det fremlagte lovforslag er udformet, betyder det en skærpelse af
afskrivningssatserne set i forhold til gruppen af driftsmidler med lang
levetid. Dette finder vi ikke rimeligt uden at der samtidig indføres en
overgangordning.
Danmarks Vindmølleforening anerkender, at vindmøller blev friholdt for
den nedsættelse af afskrivningssatsen som blev gennemført i 2007 for
driftsmidler med lang levetid. Som udviklingen er gået siden da, er
levetiden og sikkerheden for en vindmølle forøget så man i dag i højere
grad vil kunne betragte en vindmølle som et driftsmiddel med lang
levetid på linje med de anlæg, der blev omfattet af lovændringen i
2007.
Vi vil derfor foreslå, at vindmøller bliver en del af den
overgangsordning, som blev indført i 2007, hvorefter
afskrivningssatsen i indkomståret for driftsmidler med lang levetid i
2012 og 2013 er 19 pct., og i indkomstårene 2014 og 2015 17 pct. Fra
og med indkomståret 2016 vil satsen være 15 pct.
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