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Energisparetilskud: Afklaring af momsregler mv. Nu bliver det nemmere!  

OR har nu fået en afklaring med Oliebranchens Energisparepulje om tolkning og kontrol af krav til 
momsberegning i forhold til opnåelse af tilskud til energisparesager. Det vil fremover være sådan, 
at alle typer kunder kan momsbehandles, som hvis de var private kunder. Den vejledning om 
momsforhold vi tidligere har vist i OR-Orientering nr. 105, skal hermed erstattes af følgende: 
 

1. Tilskud til private skal ikke med i momsgrundlaget  

 

2. Tilskud til erhvervsvirksomheder må gerne (men skal ikke) være med i momsgrundlaget 

 
Det betyder, at OR-virksomheden slipper for at indhente viden om kundernes momsforhold. Der 
kan faktureres på samme måde til private som til virksomheder, ejendomsselskaber, godser og 
andre virksomheder med ejendomme som udlejes til private. 
 
NB: Indberetninger fra og med april 2017, som er blevet afvist pga. momsfejl, kan indberettes igen. 
 
Definition af OR-aktøraftalens betingelse om, at OR-aktøren kan beholde ”en mindre andel”. 
Betingelsen vil altid være opfyldt, når følgende gøres gældende: 
 
a. Standardværdi Olie14 (1-årlig service på oliekedler):  

Tilskuddet (ex moms) er på kr. 109,-, hvoraf minimum kr. 80,- skal gives videre til kunden 
 

b. Alle andre standardværdier i OR-prislisten:  
OR-aktøren kan beholde op til 10% af tilskudsbeløbet (ex moms), dog maksimalt kr. 400,- 

 
Som konsekvens heraf vil energisparesager, hvor disse beløbsgrænser er overskredet, blive afvist af 
indberetningskontrollen i OR. Dette vil tage effekt pr. 1. august. 
 
Aftale om underleverance skal dokumenteres, når leverancen omfatter tilskud, som fx ”Olie14” 
Når en virksomhed leverer OR-service med tilskud via en underleverandør, skal der eksistere en 
aftale som afspejler dette. OR vil nu se nærmere på sagen og udarbejde en vejledning, som 
afdækker i detaljen hvordan sådanne samarbejdsaftaler kan håndteres i praksis. Vejledningen 
sendes til godkendelse i Energisparepuljen, inden udsendelse i en kommende OR-Orientering. 
 
Alle OR-virksomheder kan udnytte tilbuddet om energisparetilskud fra Oliebranchens 
Energisparepulje via OR. Se hvad du kan give i tilskud her: OR-Prisliste for energisparetilskud 
 
Kontakt OR-sekretariatet, hvis du vil være med, eller bare høre mere om mulighederne.  
 
Sommerhilsen -  Kristian Vielwerth - OR-sekretariatet /  or-sek@teknologisk.dk  / telefon 7220 2590 

Hvis du vil vide mere om tilskud: Se bl.a. Energistyrelsens folder om energispareindsatsen. Klik her. 

http://www.or.dk/
http://www.or.dk/documents/Bilag%20B%20-%20OR-prisliste%202017.pdf
mailto:or-sek@teknologisk.dk
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/energiforbedring_spareindsats.pdf

