Den 27. november 2013

Solcelleanlæg og husstandsvindmøller
SKAT har den 22. november 2013 udsendt et styresignal (SKM2013.818.SKAT) om, at der fortsat kan ske
momsregistrering af solcelleanlæg monteret på private boliger og husstandsvindmøller. Allerede momsregistrerede
solcelleanlæg og husstandsvindmøller skal således alligevel ikke afmeldes for momsregistrering.
SKAT havde i januar måned 2013 udsendt et styresignal (SKM2013.23.SKAT) om, at der ikke længere kunne ske
momsregistrering af solcelleanlæg monteret på private boliger og husstandsvindmøller, samt at allerede
momsregistrerede solcelleanlæg og husstandsvindmøller skulle afmeldes fra momsregistrering senest den 9. juli
2013. Denne frist er efterfølgende blevet udskudt på ubestemt tid.
SKAT har nu udsendt et nyt styresignal, der betyder:
 at husstandsvindmøller og solcelleanlægs levering af el til elnettet anses for at være selvstændig
økonomisk virksomhed i henhold til momsloven, der skal momsregistreres, hvis omsætningen overstiger
50.000 kr. årligt. Overstiger den momspligtige omsætning ikke registreringsgrænsen på 50.000 kr. årligt,
kan man vælge at lade sig momsregistrere.


at husstandsvindmøller og solcelleanlæg, der allerede er momsregistreret for levering af el til elnettet,
alligevel ikke skal lade sig afmelde fra momsregistrering.



at husstandsvindmøller og solcelleanlæg der allerede har ladet sig afmelde fra momsregistrering som følge
af retningslinjerne i SKM2013.23.SKAT, skal momsregistreres igen, hvis omsætningen overstiger 50.000 kr.
årligt. Overstiger den momspligtige omsætning ikke registreringsgrænsen på 50.000 kr. årligt, kan man
vælge at lade sig registrere. Ved registrering kan den reguleringsforpligtelse/udtagningsmoms, der er
indbetalt i forbindelse med afmeldelsen, blive tilbagebetalt.



at virksomheder, der som følge af retningslinjerne i SKM2013.23.SKAT har indbetalt en
reguleringsforpligtelse/udtagningsmoms, uden samtidig at blive afmeldt fra momsregistrering, kan få den
indbetalte reguleringsforpligtelse/udtagningsmoms tilbagebetalt, hvis momsregistreringen igen skal omfatte
levering af el til elnettet.



at man skal sælge en del af den producerede el til elnettet. Såfremt man bruger den producerede el selv,
kan man ikke lade sig momsregistrere, idet man således ikke har et salg af el.



at der skal betales moms af værdien af den samlede produktion

Hvad medfører denne ændring for ejerne af solcelleanlæg og husstandsvindmøller?
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Man kan få refunderet momsen i forbindelse med anskaffelsen af anlægget.



Der skal betales moms af den producerede mængde el hvert år



Afskrivningsgrundlaget på anlægget bliver reduceret med den refunderede moms, hvorved de årlige
afskrivninger bliver mindre.



Regnskabet fra anskaffelsesåret og indtil ændringen skal ændres



Der skal laves momsregnskab og angives moms til SKAT

Såfremt man på baggrund af retningslinjerne i SKM2013.23.SKAT har afmeldt sig fra momsregistrering, eller
såfremt man slet ikke har været momsregistreret for levering af el til elnettet fra solcelleanlæg eller
husstandsvindmølle, kan der anmodes om genoptagelse af momstilsvaret med tre års tilbagevirkende kraft.

Såfremt du ønsker en vurdering af fordelene ved at lade sig momsregistrere, kan du kontakte et af vore kontorer.
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