Solcelleanlæg – en sikker grøn investering
Når man investerer i et solcelleanlæg på ens private ejendom,
har man mulighed for at få et skattemæssigt fradrag, hvilket
medvirker til at nedbringe tilbagebetalingstiden væsentligt.
For at solcelleanlæg skattemæssigt kan accepteres som et driftsmiddel, og man får
mulighed for at afskrive skattemæssigt på det med op til 25 % årligt, kræves det, at
anlægget enten monteres på ejendommens bygninger, eller på et separat stativ ved siden
af huset.
Bliver anlægget integreret i selve bygningen, vil det ikke blive betragtet som et
driftsmiddel, og man vil således ikke kunne afskrive på det, og dermed mister man den
skattemæssige fordel.
Man skal desuden som producent tilslutte sit anlæg til el-nettet og registreres hos
energinet.dk.
Som privatperson er der 3 muligheder at vælge imellem, når man ser på de
skattemæssige fordele ved at investere i et solcelleanlæg:
1. Virksomhedsordningen
2. Den skematiske ordning
3. Privatordningen

God økonomi med virksomhedsordningen
For at få fradrag for afskrivningen på solcelleanlægget kræves det, at der etableres en
virksomhed, som dog ikke skal registreres hos SKAT og Erhvervsstyrelsen, men sidestilles
med f.eks. udlejning af private parcelhuse m.v.
Resultatet af virksomheden medregnes i den personlige indkomst hos ejeren af
solcelleanlægget. Derved bliver investeringen attraktiv, idet der gives fradrag for
underskud i øvrig personlig indkomst, af det skattemæssige underskud solcelleanlægget
medfører de første år. Fradraget gives således i den højeste marginalskat.
Hertil kommer at man sparer penge på sin el-regning fra første dag – og så kan man bruge
sin strøm med god samvittighed, fordi den ikke belaster miljøet.
Denne ordning kræver, at der laves et særskilt regnskab hvert år med tilhørende særskilte
skattemæssige opgørelser.
Hvis man har en eksisterende virksomhed, skal regnskabet for denne medtages på
selvangivelsen sammen med regnskabet for solcelleanlægget.

Den skematiske ordning
Den skematiske ordning er en ældre ordning, som bliver brugt i forbindelse med
vindmøller, hvor man på samme måde producerer egen strøm.
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Som udgangspunkt er indtægten skattefri, hvis solcelleanlægget har en bruttoindtægt på
under kr. 7.000 om året, hvilket samtlige anlæg har. Har det en bruttoindtægt på over
kr. 7.000 om året, medregnes 60 % af indkomsten i den personlige indkomst.
Til gengæld er der ikke fradrag for faktiske udgifter. Denne ordning er ikke så attraktiv, idet
man ikke har fradrag i den personlige indkomst, da man bl.a. ikke kan afskrive skattemæssigt med op til 25 % om året på solcelleanlægget.

Privatordningen
Her produceres strømmen udelukkende til eget forbrug, og man sælger ikke eventuel
overskydende energi.
Hvis man vælger den skematiske ordning eller privatordningen, kan man med fordel få
servicefradrag/håndværkerfradrag på op til kr. 30.000,- (for ægtefæller) for udgifter til
arbejdsløn.

Regnskab
I Nordkyst Revision I/S udarbejder vi dit regnskab til selvangivelsen for en standard pris på
kr. 2.500 inkl. moms. Bindende tilmelding sker via hjemmesiden
www.nordkyst-revision.dk
hvor yderligere information og program til beregning af likviditeten for solcelleanlægget,
gratis kan downloades.
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