Behov for fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter fra den
1. januar 2014?

De nye kredittider for afregning af moms medfører også, at virksomhederne får godtgjort
deres energiafgifter på et senere tidspunkt. Der er dog i et vist omfang mulighed for
fremskyndet tilbagebetaling.

Kredittiderne for moms
Som led i regeringens vækstplan vedtog Folketinget i foråret 2013 en udvidelse af
virksomhedernes kredittider for afregning af moms.

I første omgang sker udvidelsen af kredittiderne ved, at virksomheder med en omsætning på
mellem 15 og 50 mio. kr. årligt med virkning fra den 1. januar 2014 skal afregne moms
kvartalsvis i stedet for månedsvis. Senere sker der også ændringer for virksomheder med en
omsætning på mellem 1 og 5 mio. kr. årligt, idet disse virksomheder fra den 1. januar 2015
skal afregne moms halvårligt i stedet for kvartalsvis. Herudover forlænges betalingsfristerne
med virkning fra den 1. januar 2014 for alle virksomheder med en omsætning på under 50
mio. kr. årligt.

Udvidelsen af kredittiderne medfører betydelige momslikviditetslettelser for små og
mellemstore virksomheder. Samtidig betyder udvidelsen dog også, at virksomheder med en
omsætning på mellem 15 og 50 mio. kr. årligt, må vente på tilbagebetaling af energiafgifter,
idet disse virksomheder fremover skal afregne moms kvartalsvist i stedet for månedsvist.

Tilbagebetaling af energiafgifter
Virksomheder får tilbagebetalt (godtgjort) energiafgifter via virksomhedens almindelige
momsangivelse. De nye kredittider for afregning af moms medfører således også, at
virksomhederne får godtgjort deres energiafgifter på et senere tidspunkt end hidtil.
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For virksomheder med en årlig omsætning på mellem 15 og 50 mio. kr. årligt og et stort
energiforbrug, vil de nye kredittider med virkning fra den 1. januar 2014 medføre en
likviditetsmæssig ulempe for så vidt angår energiafgifterne.

Virksomheder med en samlet godtgørelse på mindst 30.000 kr. årligt har imidlertid mulighed
for efter ansøgning til SKAT, at få tilbagebetalt energiafgifterne hurtigere.

Ved ansøgning om såkaldt fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter skal virksomheden
sandsynliggøre, at den opfylder betingelsen om tilbagebetaling af afgift på mindst 30.000 kr.
årligt.

Såfremt en virksomhed opnår tilladelse til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter, kan
virksomheden få tilbagebetalt sine energiafgifter hver måned, såfremt tilbagebetalingsbeløbet
udgår minimum 5.000 kr. Virksomheden kan umiddelbart efter hver måneds udløb anmode
om tilbagebetaling af energiafgifter ved en særlig angivelse.

Ved fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter sker tilbagebetalingen som udgangspunkt
senest 3 uger efter, at SKAT har modtaget anmodningen. Herved opnår virksomheder med et
stort energiforbrug en likviditetsmæssig fordel.
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