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Tekniq Arbejdsgiverne
Ladestander installeret på medarbejderens bopæl til brug for specialindrettede varebiler
Der er spurgt til den skatte- og afgiftsmæssige behandling af elforbrug og omkostninger til installering af
ladestander, der opsættes på medarbejderens bopæl, til brug for opladning af en specialindrettet varebil
på gule nummerplader.
Specialindrettede køretøjer på gule nummerplader, hvor moms er fratrukket fuldt ud ved anskaffelsen,
må benyttes til kørsel til og fra medarbejderens bopæl, uden at der skal ske beskatning af værdi af fri bil.
Der er efter de almindelige regler momsfradrag for drift af virksomhedens varebiler under 3 tons, uanset om varebilen anvendes til såvel momspligtige formål som privat kørsel, når blot den momspligtige
omsætning i virksomheden overstiger 50.000 kr. årligt. Der er fuldt momsfradrag for drift af virksomhedens varebiler over 3 tons, hvis den udelukkende anvendes til momspligtige formål, mens der er skønsmæssigt fradrag, hvis bilen også anvendes til privat kørsel.

Virksomheden betaler for installering og ejer ladestanderen
Forudsætninger:
►

Ladestanderen kan ikke anvendes til andet end opladning af el-biler

►

Der sker særskilt måling af den strøm, der anvendes til opladningen af firmabilen

►

Faktura for den anvendte strøm til opladning af firmabilen stiles af el-leverandøren til og betales af
arbejdsgiveren.

Beskatning
Der skal ikke ske beskatning af værdien af strøm, der anvendes til opladning af firmabilen under iagttagelse af ovenstående forudsætninger.
Hvis ladestanderen kan anvendes til opladning af andre el-biler end firmabilen, bør medarbejderen afgive en skriftlig tro og love-erklæring om, at ladestanderen kun benyttes til opladning af firmabilen. Arbejdsgiveren bør samtidig føre kontrol med elforbruget på samme måde, som man fører kontrol med
brugen af et brændstofkort til en benzin- eller dieselbil for at sikre, at der ikke sker betaling af medarbejderens private elforbrug.
Moms
Der er momsfradrag for omkostning til anskaffelse af ladestander og køb af elektricitet, når ladestanderen/elektriciteten anvendes til drift af specialindrettet varebil, der udelukkende anvendes til erhvervsmæssig kørsel i en virksomhed, der udelukkende har momspligtig aktivitet. Det gælder uanset, at opladeren er installeret på medarbejderens bopæl. Det er en betingelse, at faktura for elektricitet er udstedt
til virksomheden.
Der er ikke momsfradrag for elektricitet anvendt til opladning af elbiler, der tilhører medarbejdere, uanset om disse er på gule plader, idet omkostningen anses for medarbejdernes privatudgifter.
Såfremt medarbejderen kan anvende ladestanderen til opladning af privatbil, er der alene et skønsmæssigt fradrag for momsen.
Elafgiftsgodtgørelse
Elafgiften godtgøres efter reglerne om procesafgift, i det omfang elektriciteten forbruges og betales af
virksomheden og virksomheden har momsfradrag for den indkøbte elektricitet. Godtgørelsen udgør den
fulde elafgift reduceret med minimumsafgiften på 0,4 øre/kWh.
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Der er efter de almindelige regler momsfradrag for drift af specialindrettede varebiler og dermed også
adgang til godtgørelse af elafgift.

Medarbejderen betaler for installering og ejer ladestanderen
Beskatning
Der skal ikke ske beskatning af værdien af strøm, der anvendes til opladning af firmabilen under følgende forudsætninger:
►

Via ladestanderen sker der løbende en måling af præcis den mængde strøm, der anvendes til opladning af firmabilen, så dette forbrug kan udskilles fuldstændigt fra det private forbrug.

►

Faktura for den anvendte strøm til opladning af firmabilen stiles af el-leverandøren til og betales af
arbejdsgiveren, og faktura for det øvrige forbrug stiles til og betales af medarbejderen.

Alle andre måder at godtgøre medarbejderen for el-forbruget til firmabilen vil være skattepligtig indkomst for medarbejderen, f.eks. udbetaling af en godtgørelse pr. kørt kilometer, arbejdsgivers refusion
af en del af den private el-regning, betaling for at stille ladestanderen til rådighed mv.
Moms
Der er momsfradrag for køb af elektricitet, når elektriciteten anvendes til drift af specialindrettet varebil, der udelukkende anvendes til erhvervsmæssig kørsel i en virksomhed, der udelukkende har momspligtig aktivitet. Det gælder uanset, at opladning sker på medarbejderens bopæl og ved brug af medarbejderens ladestander. Det er en forudsætning for momsfradrag, at elektriciteten faktureres til virksomheden. Der er ikke momsfradrag, hvis faktura er udstedt til medarbejderen.
Der er ikke momsfradrag for elektricitet anvendt til opladning af elbiler, der tilhører medarbejdere, uanset om disse er på gule plader, idet omkostningen anses for medarbejdernes privatudgifter.
Elafgiftsgodtgørelse
Elafgiften godtgøres efter reglerne om procesafgift, i det omfang elektriciteten forbruges og betales af
virksomheden og virksomheden har momsfradrag for den indkøbte elektricitet. Godtgørelsen udgør den
fulde elafgift reduceret med minimumsafgiften på 0,4 øre/kWh.
Der er efter de almindelige regler momsfradrag for drift af specialindrettede varebiler og dermed også
adgang til godtgørelse af elafgift. Det er en betingelse for godtgørelse, at virksomheden anses for at
være forbruger af elektriciteten og at virksomheden betaler herfor. Elektriciteten skal derfor anvendes i
virksomhedens biler, elektriciteten skal faktureres til virksomheden og virksomheden skal betale omkostningen til elektriciteten. Det er uden betydning for godtgørelse, at ladestanderen er medarbejderens
ejendom.
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