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Inden for ejendomsadministration 
er der, ud over de almindelige regler, 
nogle specielle afgiftsregler samt 
specielle muligheder for godtgørelsen 
af afgiften. Virksomheder kan som 
udgangspunkt få godtgjort afgifter af 
deres el- og vandforbrug i samme om-
fang, som de har fradrag for moms.

Udlejning 
Udlejere af fast ejendom kan ikke opnå 
afgiftsgodtgørelse for f.eks. el, varme 
og vand, der forbruges af lejerne. Det 
er i denne forbindelse uden betydning, 
om huslejen indeholder betaling for 
varme, el og vand, eller om der sker 
særskilt fakturering af forbruget.

Udlejer kan få godtgjort el-og vand-
afgift for den del af forbruget på 
fællesarealer – f.eks. trappeopgange 
og p-plads – hvor udlejer ikke har 
udspecificeret afgifterne på fakturaen 
til lejer. Hvis der derimod sker en ud-
specificering til lejer, er det lejer, der 
har adgang til godtgørelse af afgifter-
ne. Der således afgørende, hvordan 
lejekontrakter og huslejefakturaer er 
udformet.

Tomgangslejemål
I forbindelse med tomgangslejemål vil 
energiforbruget tilfalde udlejer. Det er 
dermed udlejer, som kan få godtgjort 
el- og vandafgift.

Hoteller, svømmehaller m.m. 
Feriehoteller, feriecentre, hoteller, 
moteller, idrætshaller, svømmehaller, 
udstillingshaller, forsamlingshuse og 
medborgerhuse, som har forbrugt 
elektricitet og vand i forbindelse 
med momspligtig udlejning, kan få 
godtgjort el-og vandafgifter efter de 
almindelige regler.

Elektricitet 
Fra 1. januar 2015 kan man få godt-
gjort 49,8 øre pr. kWh for elektricitet, 
der anvendes til rumvarme, varmt 
vand eller komfortkøling. Elafgiften 
af det øvrige forbrug godtgøres i 2015 
med 87,4 øre pr. kWh. For at opnå 
tilbagebetaling af elforbruget til rum-
varme, varmt vand eller komfortkø-
ling, skal forbruget som udgangspunkt 
opgøres ved måling. Det tillades dog, 
at visse bestemte og ofte dyrere stan-
dardmetoder i stedet kan anvendes 
ved opgørelsen.

Vand
Virksomhederne kan få godtgjort 
vandafgiften og drikkevandsbeskyt-
telsesbidraget. Det er underordnet for 
godtgørelsen, hvad virksomhederne 
bruger vandet til. Satserne udgør i 
2015 henholdsvis 5,86 kr. pr. m³ og 
0,67 kr. pr. m³.


