
Skatteforhold for vindmølleejer (oprindeligt) 

  

Fysiske personer 
For fysiske personer er der principielt tre sæt skatteregler, der kan finde anvendelse: 

• Almindelige erhvervsmæssige regler 

• Skematisk regel 

• Anpartsregel 

Hvis du højest køber 5 andele, kan det bedst betale sig at medregne indtægter efter den skematiske 
regel. 

Almindelige erhvervsmæssige regler 
Principielt kan en ejer af vindmølleandele medregne indkomsten heraf efter reglerne om opgørelse af 
erhvervsmæssig indkomst, herunder virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningens regler. 
Da Middelgrundens Vindmøllelaug I/S har mere end 10 ejere, er dette ikke muligt, idet der er 
særlovgivning jf. anpartsreglerne nedenfor. 

Skematisk regel 
Ejeren af vindmølleandele kan vælge at medregne indkomsten ved vindmølledriften efter den skematiske 
regel i Ligningslovens §8P. Herefter kan en person, der ejer vindmølleandele, vælge at opgøre det 

skattemæssige resultat som 60% af den del af el-salget og renteindtægter, der overstiger 
et bundfradrag på 3.000 kr. Det er nyt fra 2008, at renteindtægter kan indregnes under 
bundfradraget. 

Beløbet skal medregnes til personens personlige indkomst (dermed den højeste marginalskat), men 
beløbet er dog undtaget for beskatning efter reglerne om arbejdsmarkedsbidrag. 

De 40% af indtægten, som er skattefri, skal modsvare driftsudgifter, afskrivninger mv. 

Eventuelle renter i forbindelse med finansiering af købet medtages på selvangivelsen på sædvanlig vis, 

som en del af personens kapitalindkomst. 

Eksempler med skematisk regel 

I følgende eksempler er skattebetalingen beregnet ved brug af den skematiske regel ved køb af 
henholdsvis 5, 10 og 30 andele og en personlig marginal skatteprocent på 60%. Driftsudgifter regnes til 
70 kr/andel/år (se også under Driftsøkonomi). Eksemplerne gælder kun år 1 til år 6 under de nuværende 
skatteregler. 

Eksempler: 

Investering i 5 andele 21.250 kr 

Indtægt fra 5 andele 3.000 kr 

Bundfradrag -3.000 kr 

Rest 0 kr 

Bruttoindtægt efter skat 3.000 kr 

Driftsudgifter -350 kr 

Nettoindtægt efter skat 2.650 kr 

Hele indtægten er skattefri.  

Nettoforrentning efter skat og efter værdinedskrivning (2.650-1.062)/21.250 = 7,5%. 

    



Investering i 10 andele 42.500 kr 

Indtægt fra 10 andele 6.000 kr 

Bundfradrag -3.000 kr 

Rest 3.000 kr 

Skattepligtig indtægt, (60% af 3.000) 1.800 kr 

Skattebetaling (60% af 1.800) -1.080 kr 

Bruttoindtægt efter skat 4.920 kr 

Driftsudgifter - 700 kr 

Nettoindtægt efter skat 4.220 kr 

Nettoforrentning efter skat og efter værdinedskrivning (4.220- 2.125)/42.500 = 4,9 %. 

    

Investering i 30 andele 127.500 kr 

Indtægt fra 30 andele 18.000 kr 

Bundfradrag -3.000 kr 

Rest 15.000 kr 

Skattepligtig indtægt (60% af 15.000) 9.000 kr 

Skattebetaling (60% af 9.000) -5.400 kr 

Bruttoindtægt efter skat 12.600 kr 

Driftsudgifter - 2.100 kr 

Nettoindtægt efter skat 10.500 kr 

Nettoforrentning efter skat og efter værdinedskrivning (10.500- 6.375)/127.500 = 3,2% 

 

Anpartsregel 

Efter de såkaldte anpartsregler medregner den enkelte interessent - udfra antal andele - sin andel af 
interessentskabets skattemæssige indtægter og udgifter, herunder fradrag for skattemæssige 
afskrivninger på mølleinvesteringen ud fra et fælles regnskab, der udarbejdes af Middelgrundens 
Vindmøllelaug I/S. Efter disse regler kan der ikke etableres et skattemæssigt underskud, der kan 
fradrages i anden indkomst. 

Indtægten efter disse regler medregnes under personens såkaldte kapitalindkomst, hvilket betyder, at 
der ved negativ øvrig kapitalindkomst vil være tale om en beskatning i størrelsesordenen 32%. 

Såfremt der er positiv øvrig kapitalindkomst, vil overskuddet blive beskattet med op til 60%. 

Der beregnes ikke arbejdsmarkedsbidrag af overskuddet. 

Ved brug af anpartsreglerne og ud fra de forventede indtægter og udgifter i lauget, må det forventes, at 
der grundet skattemæssige afskrivninger vil være et skattemæssigt resultat på 0 kr. i de første 5 - 6 år 
efter disse regler. Herefter vil den skattepligtige del af udbetalingen være stigende, og fra det ca. 14. år 
vil hele udbetalingen fra lauget i de enkelte år principielt være skattepligtig indkomst. 

Anpartsregel eller skematisk regel - vejledning 
Hvornår det kan betale sig at vælge beskatning efter anpartsreglerne kan kun afgøres efter en individuel 
vurdering, idet det afhænger af personens marginale skatteprocent, indkomstforhold og om 
kapitalindkomsten er positiv (renteindtægter) eller negativ (renteudgifter). Du anbefales derfor at 

henvende dig til en revisor eller lign. for en personlig vurdering. Følgende anbefalinger er derfor alene 

retningsgivende og ikke nødvendigvis korrekte i alle situationer. Lauget har fået udarbejdet en 
uddybende redegørelse om valg af skatteregler inden første selvangivelse (marts 2002). 

Ved køb af 5 andele er indtægten skattefri ved brug af skematisk regel. Alle der køber 5 andele eller 
derunder, anbefales derfor brug af skematisk regel. For ægtefæller/samboende, der ønsker at tegne 
mere end 5 andele, vil det derfor være fordelagtigt at fordele andelene på begge personer, dvs., at der 
skal indsendes selvstændig kontrakt på hver person. 



Har du normal indkomst og en marginal skatteprocent på 44-60% og renteudgifter (32,4% skat på 
kapitalindkomst) kan det betale sig at vælge anpartsregler ved køb af mere end 10-12 andele. 

Har du højere indkomst og en marginal skatteprocent på 60% og renteindtægter (60% skat på 
kapitalindkomst), kan det betale sig at vælge anpartsregler ved køb af mere end 20 andele. 

Vigtigt 
Valget imellem anpartsreglerne eller den skematiske regel skal foretages i forbindelse med indgivelse af 
selvangivelsen for det første år, hvor man ejer vindmølleandele og er herefter bindende i hele ejertiden. 

Dermed også være sagt, at personer, der allerede har vindmølleandele i andre vindmøllelaug vil være 
bundet af det valg de har gjort tidligere. 

Hvis du har anskaffet andele i andre møllelaug før 22. maj 1996 (Lynettens Vindkraft I/S er oprettet efter 
den 22. maj 1996), og har skattefrihed for disse andele, kan køb af andele i Middelgrundens 
Vindmøllelaug I/S betyde, at du mister denne skattefrihed. Hvis du er i denne situation, anbefales du at 

søge rådgivning hos revisor eller anden økonomisk rådgiver. 

Selskaber (aktie- og anpartsselskaber m.fl.) 
For disse juridiske personer gælder ingen særlige eller specielle skattemæssige regler. Der er tale om 
investering i driftsmidler, og resultatet af interessentskabets drift skal på helt normal vis indgå i 
selskabets opgørelse af skattepligtig indkomst med den andel, der svarer til selskabets ejerandel i 

Middelgrundens Vindmøllelaug I/S. 

I øvrigt henvises til følgende litteratur: 

Skatteregler for vindmøller. Fås hos Energioplysningen tlf. 70 21 80 10. 
Faktablad Vindmøller og skat. Fås hos Energioplysningen tlf. 70 21 80 10. 

Artiklen "Det svære valg - om selvangivelsen 1998 for ejere af vindmølleandele" i bladet Naturlig Energi, 
april 1999 af Erik Frikov, statsautoriseret revisor, Deloitte & Touche, (kan lånes på biblioteket). 

Note om bundfradrag: Ved køb af fem andele eller derunder, betales der ikke skat af afkastet fra 

vindmølleandelene. Dog gælder dette ikke nødvendigvis hvis du ejer andele i andre vindmøllelaug. 

Dette skyldes at man ved at anvende den skematiske regel, har et personligt bundfradrag, specifikt til 

indtægter fra vindmølleandele, på 3.000 kroner pr. år. Dog skal det siges at de 3.000-kroners fradrag 
opgøres brutto, dvs. ud fra laugets indtjening på El salg, før drift- og vedligeholdelsesomkostninger. Ejer 
du fem andele eller derunder, betyder dette at der ikke svares skat af indtægterne. 

De 3.000 kroner er et maksimum beløb, hvilket vil sige at det ikke kan bruges til andet, end indtægter 
fra vindmølleandele. Udgør disse mindre end 3.000 kroner kan fradraget ikke udnyttes fuldt ud. 

For øvrigt skal det pointeres at bundfradraget er personligt, hvilket vil sige at hvert myndigt medlem af 
husstanden kan købe fem andele hver, uden at der skal svares skat. 

 


