
SKAT, MOMS OG AFGIFTER: 

HVAD DU
SKAL VIDE 

OM ELBILER
Har du en elbil eller går du/din virksomhed med over- 
vejelser om at købe en? Og vil du tilbyde kunder og med-
arbejdere opladning ved virksomheden eller på medar-
bejderens bopæl? I så fald skal du være opmærksom på 
en række ting i forhold til både skat, moms og afgifter.



ETABLERING AF LADESTANDERE 
– alt det praktiske

Virksomheder i Danmark køber i stigende grad elbiler på 
både hvide og gule plader, hvilket medfører et stigende 
behov for ladestandere omkring i landet. Det har derfor 
aldrig været mere relevant at kende til de forskellige 
muligheder, der er for etablering af ladestandere. 

I forbindelse med etableringen af ladestandere har virk-
somheden et hav af muligheder mht. valg af ekstern 
operatør, abonnementsordninger, ladningshastighed, 
køb/leje af ladestandere og evt. egen-administration af 
ladestandere. 

Operatører og løsninger 
Der findes en del udbydere på markedet, der tilbyder 
løsninger i forbindelse med opladning og etablering 
af ladestandere. Det er derfor vanskeligt at give et 
generelt omkostningsoverblik, da udbydernes priser 
afhænger af antallet af ladestandere, abonnement/ser-
viceaftalen, laderens hastighed mv. 

Før evt. kontakt med en operatør anbefales det virk-
somheden at overveje:
• Hvert køretøjs daglige kilometertal
• Hvert køretøjs årlige brændstofforbrug
• Har I ampere nok til rådighed? (en ladestander 

med to ladeudtag på 11 kW kræver som udgangs-
punkt 32 ampere)

• Antal parkeringspladser med ladestandere nu og i 
fremtiden.

Det er, som nævnt, også en mulighed, at virksomheden 
selv indkøber ladere og administrerer opladning. 

Lovpligtig etablering af ladestandere
I marts 2020 udstedte Transport- og Boligministeriet 
en ladestanderbekendtgørelse, som udspringer af byg-
geloven. Bekendtgørelsen fremhæver virksomheder og 
privates kommende forpligtelse til at tænke ladestan-
dere ind i hverdagen. 

• Ved eksisterende bygninger, som ikke er beboelses-
ejendomme, med mere end 20 parkeringspladser, 
skal der etableres mindst én ladestander inden 1. 
januar 2025. Små og mellemstore virksomheder er 
undtaget. 

• Ved opførsel af nye beboelsesejendomme med 
mere end 10 parkeringspladser skal samtlige parke-
ringspladser forberedes til etablering af ladestan-
dere. Ved større ombygninger gælder samme krav. 
 

• Ved opførsel af nye øvrige bygninger med mere 
end 10 parkeringspladser skal mindst én ladestan-
der opføres og hver femte parkeringsplads skal 
forberedes til etablering af ladestandere. Ved større 
ombygninger gælder samme krav.

SKATTERETLIGE ASPEKTER

Skattefri opsætning af ladestandere hos medarbejdere
Siden 1. juli 2021 har værdien af en ladestander været 
skattefri, hvis den er installeret af arbejdsgiveren på 
den skattepligtiges (medarbejderens) bopæl i forbin-
delse med en fri elbil eller pluginhybridbil. Det samme 
gælder i rimeligt omfang udgifterne til installationen. 

Ladestanderen kan senere overgå til privat eje skatte-
frit, hvis der er sket beskatning af fri elbil eller plugin-
hybridbil i en sammenhængende periode af 6 måneder 
efter 1. juli 2021.  

Skattefritagelsen gælder tillige for hovedaktionærer og 
selvstændigt erhvervsdrivende i virksomhedsordningen. 

Arbejdsgiverbetalt el 
På arbejdspladsen – privat elbil
Hvis en arbejdsgiver stiller elektricitet til rådighed til 
opladning af en medarbejders private elbil på arbejds-
pladsen, skal medarbejderen beskattes af det sparede 
privatforbrug. Elektriciteten anses dermed som et 
skattepligtigt personalegode. I praksis opgøres værdien 
i form af markedsprisen for den sparede elektricitet. 
Virksomheden skal derfor sætte en separat elmåler 
op, så det eksakte elforbrug kan opgøres, og ladning til 
privat kørsel kan holdes adskilt fra ladning til erhvervs-
mæssig kørsel. 

Arbejdsgiveren kan herefter vælge at opkræve direkte 
betaling hos medarbejderen for den forbrugte el, eller 
vælge blot at indberette medarbejderens brugte el som 
et skattepligtigt personalegode efter de almindelige 
regler for skattepligtige personalegoder (bagatelgrænse 
1.200 kr. i 2022). Herved sikres det, at den korrekte be-
skatning af medarbejderen sker, imens arbejdsgiverens 
indberetningspligt overholdes. 

Hjemme hos medarbejder – privat elbil
De ovenfor nævnte regler gælder også for arbejdsgi-
verbetalt el privat hos medarbejderen, der ligeledes 
anses som et skattepligtigt personalegode. En separat 
elmåler er derfor også påkrævet her. 
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For hovedaktionæren
De ovenfor nævnte regler gælder også for hovedak-
tionærer. Grundet ovennævnte vigtighed af at holde 
ladning til privat kørsel og ladning til erhvervsmæssig 
kørsel adskilt, stilles der endnu højere krav til hovedak-
tionærens dokumentation af privat og erhvervsmæssig 
kørsel. 

Firmabiler
Medarbejdere eller hovedaktionærer med fri bil til 
rådighed kan oplade deres bil på arbejdspladsen uden 
skattemæssige konsekvenser. Etablering af en lade-
stander på medarbejderens bopæl vil ligeledes være 
skattefri i denne situation. Hvis andre fra husstanden 
eller gæster lader deres private biler op ved standeren, 
vil den brugte el dog være skattepligtig. 

MOMSRETLIGE ASPEKTER

Momsmæssig behandling ift. opsætning af lade-
standere
Fradrag efter momsreglerne er i høj grad afhængig af 
virksomhedens almindelige fradragsret, hvem der lader 
bilen og - mest af alt - hvilken bil, der oplades. 

Det er af de ovenstående grunde vanskeligt at give ét 
udtømmende overblik over de momsretlige problem-
stillinger ift. elbiler. De momsmæssige forhold afklares 
bedst før en virksomhed indgår aftale med en leveran-
dør/operatør. Du kan se udgangspunkterne i skemaet 
her: 

 

AFGIFTSRETLIGE ASPEKTER

Mulighed for godtgørelse af elafgift medgået til 
elbilsopladning
Elafgiften udgør en relativt stor andel af elprisen. 
I 2022 er elafgiften 93 øre/kWh, og den samlede el- 
omkostning pr. kWh er omkring 2,5 kr. Elafgiften op-
kræves oftest af ellevandøren som led i den almindeli-
ge fakturering. 

Godtgørelse for elafgift – særordning 
Som hovedregel kan momsregistrerede virksomheder 
få godtgjort elafgiften med undtagelse af 0,4 øre/kWh. 
Denne mulighed gælder dog som udgangspunkt ikke 
ved opladning af elbiler. Trods dette giver en særord-
ning virksomheder mulighed for godtgørelse af elafgift 
vedrørende forbrug til opladning af biler. Særordningen, 
der er beskrevet nedenfor, gælder til udgangen  
af 2030:

• For at opnå godtgørelse skal der være tale om en 
erhvervsmæssig opladning og virksomheden skal 
drive ladestanderen for egen regning og risiko. Så-
fremt en virksomhed ikke i overvejende grad driver 
ladestanderen for egen risiko og regning, vil retten 
til godtgørelse bortfalde. Dette er fastlagt i nyere 
praksis, hvorfor der ikke umiddelbart er undtagel-
ser til denne betingelse. 

• Godtgørelsesadgangen begrænses ikke af virksom-
hedens momsfradragsprocent. Virksomheder med 
delvis momsfradragsret kan altså godt opnå fuld 
godtgørelse vedr. el til opladning, hvis betingelser-
ne herfor i øvrigt er opfyldt.

• Særskilt måler (bimålere) skal være installeret i 
ladestanderen. Det er således ikke tilstrækkeligt at 
opsætte bimåler på hovedtavlen, hvorfra lade- 
standeren forsynes.

Særordningen er generelt formuleret og afventer yder-
ligere afklaring i praksis. Ovenstående er derfor udtryk 
for BDO’s opfattelse af nuværende retsstilling. 

Situationer hvor en virksomhed skal være særlig 
opmærksom 
Der er, som nævnt, mange udbydere af ladeløsninger, 
og virksomhedens valg af løsning får en afgørende 
betydning for adgangen til godtgørelse af elafgift. I 
situationerne nedenfor skal virksomheder dog generelt 
være særlig opmærksomme:
• Virksomheden bruger el til opladning af egne biler 

(gul/hvide pladebiler).
• Virksomheden stiller opladning til rådighed for 

medarbejdere og kunder.
• Virksomheden stiller opladning til rådighed for 

medarbejdere (med firmabil) på privatadressen.

Situation Momsfradrag for 
virksomhed 

Ikke momsfradrag 
for virksomhed 

Virksomhed tilbyder 
gratis opladning til 
medarbejders hvidpla-
debil

X

Virksomhed tilbyder 
gratis opladning af 
gulpladebiler 

Skønsmæssigt

Medarbejder betaler for 
el hos arbejdsgiver 

X
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