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REFUSION AF PSO-AFGIFT EFTER TAB PÅ DEBITORER

Dato:
21. juni 2016

Alle elforbrugere i landet skal afholde en forholdsmæssig andel af de kollektive elforsyningsvirksomheders
nødvendige omkostninger ved at gennemføre de offentlige forpligtigelser (PSO), som påhviler dem I henhold til
§ 8 jf. bekendtgørelse nr. 279 af 21. mar. 2012 om elforsyning.

Forfatter:
PPH/JOK

En elleverandør vil i afregningen af en kunde skulle afregne en forholdsmæssig andel af PSO-afgiften. Under
visse forudsætninger kan Energinet.dk foretage en refusion af andelen af elleverandørernes PSO-afgift, i tilfælde af at el-leverandøren konstaterer et tab. Reguleringen sker gennem Energinet.dk's pulje for øvrige PSOomkostninger.
Mulighed for regulering af et tab skal ses i lyset af de økonomiske risici elleverandørerne pålægges ved at skulle
aftage og opkræve en andel af PSO-afgiften ud fra det totale elforbrug.
Hvornår kan elleverandøren søge om refusion?
I følgende tilfælde er det muligt at søge Energinet.dk om refusion af PSO-afgift efter tab på debitorer:
-

Konkurs og dødsboer (gældsfragåelsesboer), hvor det kan dokumenteres, at der ikke kan opnås fuld dækning for det anmeldte krav.
Indgåelse af tvangsakkord, hvor tilgodehavendet er nedskrevet med en bestemt andel af fakturaen (ligeledes frivillig akkord, når dette har haft til formål at opnå den størst mulige dækning).
Når udlægsforretning eller andet tilsvarende udlæg (inden for de seneste 6 mdr.) fra foged har været
forgæves. Elleverandøren skal have dokumentation i form af udskrift fra fogedprotokollen.
Når der i øvrigt kan anses at være foretaget tilstrækkeligt i forbindelse med gældens inddrivelse.

Energinet.dk's afregning af PSO-afgiften er baseret på det samlede opgjorte elforbrug hos elleverandørens
kunder) og tager således i afregningen ikke højde for det faktisk afregnede forbrug.
Sådan indberetter elleverandøren til Energinet.dk
Elleverandøren skal efter udgangen af hver måned angive størrelsen af de i månedens løb stedfundne tab ved
at føre et regnskab (særskilt konto), hvor andelen af tabet løbende posteres. Regnskabet skal danne grundlag
for den månedsvise opgørelse, og ud fra regnskabet skal det være muligt at finde frem til den kundefaktura,
hvorfra tabet relateres til. PSO-afgiftens andel af kundefakturaen skal kunne specificeres.
Fakturaen til Energinet.dk og tilhørende opgørelse over konstateret tab skal underskrives af elleverandøren og
sendes via elektronisk fakturering. Elleverandøren skal senest én gang i kvartalet fakturere Energinet.dk for
konstateret tab.
Det er en betingelse for godtgørelsen, at det fremgår af elleverandørens regnskabsmateriale, hvad der er gjort i
anledning af kundens manglende betaling.
I alle tilfælde hvor refusionen ligger over 10.000 pr. kunde skal Energinet.dk have dokumentation i form af
tidligere beskrevet retslige papirer. Dokumentation skal vedhæftes den elektroniske faktura ved fakturering
eller sendes separat til regnskab@energinet.dk
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Energinet.dk vil løbende foretage kontrol af øvrige indmeldinger fra elleverandørerne.
Hvornår er godtgørelse ikke mulig?
Fordringer, der sælges eller overdrages (fakturering) til tredjemand mod betaling, kan ikke medgå i opgørelsen
af godtgørelsen. Forventet tab kan heller ikke medregnes i opgørelsen over det angivne beløb – dog vil der i
særlige tilfælde være mulighed jf. - samme regler, som SKAT anvender i forbindelse med momsregulering.
Energinet.dk's refusion af tabet er betinget af, at elleverandøren kan få den tilhørende moms refunderet hos
SKAT. Dokumentationskravet er de månedlige momsopgørelser over tab på debitorer til SKAT med angivelse af
hvilket beløb (total), der kan henføres til PSO-afgiften i den pågældende måned.
Hvis SKAT underkender momsrefusionen, skal elleverandøren meddeles Energinet.dk, som efterfølgende modregner det tidligere godtgjorte tab vedrørende PSO-afgiften.
Fakturering til Energinet.dk
Energinet.dk er underlagt de almindelige regler for fakturering til offentlige virksomheder. Fakturering skal ske
elektronisk med angivelse af Energinet.dk’s
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Faktureringsadresse: Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Forældelse af refusioner
Mulige refusioner, der ikke er meldt til Energinet.dk senest 1 år efter, at tabet er konstateret, anses for at være
forældet.
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