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Liberale erhverv
Liberale erhverv mv. er bl.a. advokater, 
arkitekter, revisorer og rådgivende in-
geniører. Ligeledes anses forlystelser og 
teatre for liberale erhverv. Afsættes der 
service- og tjenesteydelser, er der som 
udgangspunkt tale om liberalt erhverv – 
dog med nogle få undtagelser.

Liberale erhverv er underlagt nogle 
særlige regler, når det gælder god-
tgørelse af energi-og miljøafgifter. 
Selvom forbruget af elektricitet i 
virksomheden vedrører omsætningen 
af momspligtige ydelser, kan liberale 
erhverv ikke få godtgjort afgiften på 
elektricitet.

Elektricitet – Komfortkøling m.m. 
Liberale erhverv kan dog i 2015 få 
godtgjort 49,8 øre pr. kWh af afgiften af 
elektricitet, der anvendes til rumvarme, 
opvarmning af vand samt til komfort-
køling. For at opnå tilbagebetaling skal 
elforbruget som udgangspunkt opgøres 
ved måling. Det tillades dog, at visse 
bestemte og ofte dyrere standardmetod-
er i stedet kan anvendes ved opgørelsen.

Blandede aktiviteter 
Mange virksomheder omfattet af 
begrebet liberale erhverv har både ak-
tiviteter med karakter af liberalt erhverv 

samt andre momspligtige aktiviteter.
Disse virksomheder kan foretage en for-
deling af elforbruget til henholdsvis lib-
erale erhverv og andet og herved opnå 
en delvis godtgørelse af elafgiften. Ved 
specielle projekter, hvor aktiviteterne 
ikke kan betegnes som liberale erhverv, 
er det ligeledes muligt at få godtgjort 
elafgiften efter de almindelige regler. 
Elafgiften af dette forbrug godtgøres i 
2015 med 87,4 øre pr. kWh.

Vandafgift 
Virksomheder med liberale erhverv 
mv. kan få godtgjort afgiften af vand i 
samme omfang, som virksomheden har 
fradrag for moms. Dette gælder uanset 
anvendelsen. I 2015 udgør vandafgiften 
5,86 kr. pr. m³, og drikkevandsbeskyt-
telsesbidraget udgør 0,67 kr. pr. m³. 
Begge kan godtgøres.

Udlejning 
Ved udlejning af fast ejendom skal 
udlejer viderefakturere forbrug af elek-
tricitet, vand og varme inkl. afgifter til 
lejer. Det er herefter lejers forhold, som 
afgør, hvorvidt afgifterne kan godtgøres, 
idet lejer anses for at være forbruger af 
ydelserne. Det er derfor uden betydning, 
om virksomheden drives fra egne eller 
lejede lokaler.


