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Side 2

Spørgsmål: 

I fortsættelse af ministerens besvarelse af 12. april 2010 af L 150 – spørgsmål 7 bedes mi-
nisteren oplyse, om lovforslaget åbner for skattefrit statstilskud til installation af varmean-
læg i landbruget såsom bioanlæg, pillefyr og anden opvarmning?

Svar: Energistyrelsen har oplyst følgende som jeg kan henholde mig til:

”Det følger af ligningsloven i dag, at tilskud til forbrugere ved køb af nye energieffektive 
produkter samt installation af disse, er skattefri. Derfor vil tilskud til landmænd også være 
skattefri, i det omfang det er tilskud til køb af produkter til brug i den private husholdning. 

Det kan bekræftes, at forslaget åbner op for, at landbruget vil kunne modtage skattefri stats-
tilskud til installation af varmeanlæg i landbruget for så vidt angår den erhvervsmæssige 
del, dog med den modifikation at en landmand ikke vil kunne fratrække den del af investe-
ringen ved indkomstopgørelsen, som svarer til tilskud m.v., der er skattefri. Ligeledes vil 
han ikke kunne medregne den del af investeringen ved indkomstopgørelsen, som svarer til 
tilskud m.v. ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og ikke medreg-
ne denne del til anskaffelsessummen ved opgørelse af skattepligtig fortjeneste eller tab ved 
afståelse af fast ejendom, jf. ligningslovens § 7 F, stk. 2.

Skattefriheden bliver således modsvaret af, at den del af investeringen, som bliver finansie-
ret ved skattefri tilskud, ikke vil kunne trækkes fra i indkomstopgørelsen m.v. 

Formålet med denne del af ændringen er alene at følge den systematik, der i øvrigt gælder 
for § 7 F.”


