for mølleejere

NY LOVGIVNING

Sådan vil nye regler virke
for husstandsmøller
Om retningslinjerne vil være gældende
efter en ændring af loven, står ikke klart.
Hvis reglerne bliver videreført, betyder det,
at husstandsmøllen skal opstilles på et
areal, der fysisk er sammenhængende med
forbrugsstedet, hvor møllen er tilsluttet.
Det er også en forudsætning, at møllen ejes
af den, der bor på forbrugsstedet.

····

Af Jørgen Larsen
Økonomirådgiver i Danmarks Vindmølleforening
og Kirsten Cato Jensen
Økonomikonsulent i Landbonoprd

Ændringerne i VE-loven. Lovforslaget L
135 blev fremlagt i Folketinget den 6.
februar 2013 og er nu på vej igennem
Folketingets tre behandlinger. Nedenfor er
en gennemgang af lovforslaget og betydningen for husstandsmøller, som det er
fremlagt.

Skatteregler for
private og erhverv

Samme afregning for
alle møller op til 25 kW
Den tidligere opdeling af husstandsmøller
mellem møller op til og med 6 kW omfattet
af tilbageløbsordningen og møller fra 6 kW
op til og med 25 KW er ikke længere aktuel
efter vedtagelse af solcelleloven, som havde
virkning fra den 19. november 2012. Fra
den 20. november er husstandsmøller alene
defineret som møller til og med 25 kW og
med en totalhøjde på maksimalt 25 meter.
Med fremsættelsen af forslag til ændringer
af VE-loven den 6. februar 2013 vil der
fremover kunne ydes et pristillæg, der sammen med den fastsatte markedspris udgør
2,50 kr./kWh, afregnet på timebasis, til
husstandsmøller, der er nettilsluttet den
20. november 2012 eller senere. Den sikrede afregningspris ydes i 20 år fra nettilslutningstidspunktet. Afregningsprisen på 2,50
kr./kWh udbetales uden moms for ejere,
der ikke er momsregistreret. Hvis man er
momsregistreret udbetales afregningsprisen på 2,50 kr./kWh + moms. Ejere af husstandsmøller net-tilsluttet før den 20.
november er ikke omfattet af afregningsprisen på 2,50 kr./kWh. Disse møller er
omfattet af de afregningsregler, som var
gældende, da de blev opstillet.
Når loven er vedtaget i Folketinget, skal
den godkendes i EU. Det betyder, at der,
indtil en godkendelse fra EU foreligger,
kun udbetales 0,60 kr./kWh, som reglerne
er i dag. Når EU-godkendelsen foreligger,
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Ingen ændring for en ældre 11 kW-mølle.

udbetales det resterende beløb på 1,90 kr./
kWh med tilbagevirkende kraft fra nettilslutningstidspunktet. EU-godkendelsen
forventes ikke at foreligge før sidst på året
2013.
Ifølge energiforliget fra 24. januar 2013
mellem forligspartierne er der enighed om
at evaluere støtteniveauet, når der er
udbygget med yderligere 2,5 MW eller
senest i 2015.

Tilslutnings-og
ejerbestemmelser
Betingelserne for at være omfattet af ovenstående afregning er, udover at der er tale
om en husstandsmølle med en installeret
effekt på maksimalt 25 kW, at møllen skal
være tilsluttet i egen forbrugsinstallation.
Den regel er ikke ny; den har været gældende i mange år. På Energinet.dk's hjemmeside findes nedenstående: ”Retningslinjer for
nettoafregning af egenproducenter”
http://www.energinet.dk/
SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Bilag%20til%20forskrift%20
E%20-%20Retningslinjer%20for%20nettoafregning%20af%20egenproducenter.pdf

På side 9 i januarudgaven af 2013 af
Naturlig Energi har Kirsten Cato Jensen
orienteret om ændringerne for beskatning
af egetforbruget og de ændringer, som blev
vedtaget den 19. december 2012 i forbindelse med vedtagelse af solcelleloven, herunder også ændringer i Ligningsloven § 8 P.
Kort fortalt betyder ændringerne i
Ligningslovens § 8 P, at hvis man som privat opstiller en husstandsmølle, så anses
vindmøllen for udelukkende benyttet til
private formål.
Hvis man som erhvervsdrivende (landbrug, håndværker m.m.) opstiller en
husstandsmølle, kan man bruge skattelovgivningens almindelige regler, herunder
virksomhedsordningen. Til gengæld
skal privat forbrugt el beskattes med
2,20 kr./kWh for 2013. Beløbet reguleres
årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Momsregler
og omsætning
Som det også blev nævnt på side 11 i
Naturlig Energi januar 2013 i artiklen
”Slut med moms for husstandsmøller” er
det ikke muligt at betragte en husstandsvindmølle som en økonomisk virksomhed
og lade sig frivilligt momsregistrere hermed.
Hvis husstandsvindmøllen derimod har en
produktion, som giver en omsætning på
mere end 50.000 kr./år, er man ifølge
momslovgivningen pligtig til at lade sig
momsregistrere. Det betyder, at hvis man
har en husstandsmølle, der producerer
mere end 20.000 kWh/år á 2,50 kr./kWh,
så skal man momsregistreres.
■

