Snyd ikke dig selv i SKAT.
Tillykke med dit nye solcelleanlæg.
Investering i solceller er, økonomisk set, en rigtig god forretning.
Ved en optimal udnyttelse af skattereglene, kan den økonomiske fordel gøres endnu
større.
Skattemæssigt har du valget mellem 2 regelsæt.
1. Skematiske metode
2. Regnskabsmetode
Ved metode 1, skal man kun selvangive 60% af det beløb indtægterne fra salg af
strøm, overstiger 7.000 kr. pr. år. Køb et 6 kWp anlæg medfører således at der IKKE
skal selvangives noget ved metode 1.
Til gengæld kan man heller ikke fratrække udgifter eller afskrivninger på anlægget.
Indtil 31-12-2012, kan udgift til arbejdsløn ved montering af anlægget, indberettes i
”Tast selv” som håndværkerudgifter. Herved fratrækkes arbejdslønnen på
selvangivelsen som et ligningsmæssigt fradrag. Det giver en skattebesparelse på
5.000 kr. ved en lønudgift på 15.000 kr.
Renter på køb af anlæg, har begrænset fradragsværdi, som øvrige private renter.
Ved metode 2, skal der laves et lille regnskab over solcelleanlægget.
Ved denne metoder skal den elektricitet anlægget producerer, værdisættes til 60 øre pr
kWh de første 10 år, og 40 øre pr. kWh de næste 10 år. Et anlæg der producerer 6.000
kWh strøm årligt, generer således en indtægt på 3.600 kr. pr. år, de første 10 år og
herefter 2.400 kr. de næste 10 år.
Nu kan man også fratrække udgifter til vedligehold og revisor, samt afskrivninger på
anlægget.
Indtil 31-12-2013 kan man afskrive på 15% mere end den investering man har
foretaget.
Afskrivninger betyder reelt, at man over en årrække fratrækker hele udgiften til
solcelleanlægget (og ikke kun håndværkerudgifterne) på selvangivelsen.
Renter til køb af anlæg, vil nu have fuld fradragsværdi, med topskatteværdi, hvis man
i forvejen betaler topskat.
Ved en anlægsinvestering på 100.000 kr. (heraf 15.000 arbejdsløn) af en
topskatteyder, vil fordelen ved at anvende metode 2, være 50.000 kr. højere end
metode 1.
Genvundne afskrivninger: Hvis du ikke afskriver mere på anlægget, end den
værdiforringelse anlægget er udsat for, bliver der ikke tale om genvundne

afskrivninger ved salg af huset med solcelleanlægget på. Vær i den forbindelse
opmærksom på, at du i høj grad selv bestemmer salgsprisens fordeling på boligen
(skattefri) og solcelleanlægget (påvirker genvundne afskrivninger / tabsfradrag).
Vær opmærksom på, at metode 2 ikke kan vælges, hvis du i forvejen ejer
vindmølleanparter, hvor du anvender den skematiske metode.
For at sikre at du udnytter skattefordelene optimalt, ud fra dine forhold som
lønmodtager, får du hermed et tilbud på revisorhjælp, til en samlet pris på 995 kr.
Beløbet kan naturligvis fratrækkes i regnskabet.
Tilbuddet dækker en indledende samtale med revisoren, for at afdække hvilken
skatteordning, der giver dig størst økonomisk fordel. Tilbuddet dækker også
udarbejdelse af et virksomhedsskatteregnskab over solcelleanlægget, det første år.
Jeg håber du får stor fornøjelse af dit solcelleanlæg, der vil medfører store besparelser
både på indkøb af strøm og på dine skattebetalinger i mange år fremover.
Ønsker du at gøre brug at tilbuddet, kontakter du blot undertegnede.
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