
 

FSR – danske revisorer 

Kronprinsessegade 8 

DK - 1306 København K  

 

Telefon +45 3393 9191 

fsr@fsr.dk 

www.fsr.dk 

 

CVR. 55 09 72 16 

Danske Bank 

Reg. 9541 

Konto nr. 2500102295 

SKAT  

Østbanegade 123 

København Ø 

 

 

 

21. december 2015 

Høring over udkast til styresignal omhandlende 

genoptagelse om tilbagebetaling af energiafgift 
ved brug af elpatronordningen som følge af 

SKM2015.447.LSR, H365-15.  
 

 

SKAT har den 11. december 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal om 

genoptagelse om tilbagebetaling af energiafgift ved brug af elpatronordningen som 

følge af SKM2015.447.LSR til FSR - danske revisorer med anmodning om 

bemærkninger. 

 

FSR – danske revisorer har følgende bemærkninger til styresignalet. 

 

Ad afsnit 2  

 

Af udkastet fremgår følgende, ”Det kan ikke afvises, at situationen også kan opstå 

ved brug af brændsler, som er afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven." 

FSR skal hertil bemærke, at situationen er relevant i forhold til kul- og 

elafgiftsloven, og FSR foreslår således, at der tilføjes en henvisning hertil.  

 

Ad afsnit 4 

 

Af ny praksis fremstår det som om, at den ændrede praksis alene vedrører gas til 

varmefremstilling, da der er i styresignalet alene er refereret til gasafgiftsloven.  

 

Det bør efter FSR's opfattelse tydeliggøres og fremgå direkte, at kendelsen også 

ændrer praksis vedrørende de øvrige afgiftslove, hvor elpatronordningen er 

nævnt, dvs. kul-, olie- og elafgiftsloven.  

 

Ad afsnit 5.1 

 

Af udkastet til styresignalet fremgår sætningen; ”Tilbagebetaling vil derfor ikke 

udgøre en ugrundet berigelse for net- og transmissionsvirksomhederne under 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2 forudsætning af, at det tilbagebetalte beløb viderebetales som anført ved 

indregning i de efterfølgende elpriser."  

 

Det anførte forekommer svært uforståeligt i denne sammenhæng. Det anførte vil 

efter FSR's opfattelse være mere rammende, hvis "net- og 

transmissionsvirksomheder" erstattes med "kraftvarmeproducenter", og hvis 

"elpriser" erstattes med "varmepris". Dermed vil der også være bedre 

sammenhæng med det der nævnt lige før i det pågældende afsnit. Alternativt bør 

det anførte udelades. 

 

 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, står foreningen gerne til rådighed. 
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