Refusion ved
eksport/reeksport
Dansk Producentansvar, August 2022
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DPA er en forkortelse for Dansk Producentansvar. DPA varetager de administrative opgaver, som er forbundet
med miljølovgivningens regler om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og
akkumulatorer samt biler og udbetaling af skrotningsgodtgørelse for biler.
Producentansvaret har hjemmel i den danske Miljøbeskyttelseslov. Denne udmøntes i tre bekendtgørelser for de
forskellige produkttyper, nemlig hhv. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, Batteribekendtgørelsen og
Bilskrotbekendtgørelsen. De til enhver tid gældende lovtekster findes samlet på www.producentansvar.dk.
De danske bekendtgørelser tager udgangspunkt i tre EU-direktiver for samme produktområder, nemlig det
såkaldte (W)EEE-direktiv, Batteridirektiv samt ELV-direktiv. Også disse direktiver findes på
www.producentansvar.dk.
Producentansvaret er baseret på princippet om, at den enkelte producent eller importør tager et
livcyklusbaseret ansvar for sine produkter -fra design til produkterne er udtjente og skal miljøbehandles.
Formålet er fremme af den cirkulære økonomi, hvor både produktion og miljøbehandling skal ske med størst
muligt hensyn til og udnyttelse af de miljøfarlige, men også værdifulde ressourcer, der findes i denne type
produkter.
Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent under ét, da reglerne for de to grupper er ens.
Der kan anvendes følgende forkortelser: WEEE (Waste) Electrical and Electronic Equipment) for
elektronikskrot, BAT for batterier og akkumulatorer, samt ELV (End of Life Vehicles) for udtjente biler.
Elektronikaffaldsbekendtgørelsen giver mulighed for, at en producent kan indberette såkaldt reeksport, som en
delmængde af den markedsførte mængde i kg, med henblik på at opnå refusion. Reeksport kan indberettes,
hvis producenten er/bliver bekendt med, at et efterfølgende handelsled har eksporteret det elektriske udstyr ud
af Danmark. Det er en ret, men ikke en pligt for producenten, at indberette den reeksporterede mængde. Den
indberettede mængde skal følges af behørig dokumentation.
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Indberetning af den reeksporterede mængde
Ved refusion for reeksport forstås, at en mængde af det elektriske udstyr, som en producent har afsat på det
danske marked og indberettet til producentregistret i Danmark, efterfølgende i samme år er solgt til eksport af
et senere forhandlerled. Reeksport kan maksimalt indberettes 2 år tilbage, dvs. for det pågældende
indberetningssår eller som ændring til sidste års indberetning. Mængden angives altid for året for den
tilsvarende solgte mængde. Den reeksporterede mængde kan således maksimalt udgøre samme mængde, som
er markedsført i Danmark i det aktuelle indberetningsår.
Ved refusion forstås en modregning i en producents tildeling, sikkerhedsstillelse og gebyr til DPA, for den del af
den registrerede markedsførte mængde, som af et efterfølgende salgsled, er eksporteret ud af Danmark. Hvis
den indberettede reeksport giver anledning til en økonomisk udligning mellem producenten og dennes
kollektive ordning, er dette et kommercielt anliggende mellem de to parter, som ikke vedrører DPA.
Det er producenten, som i forbindelse med den årlige indberetning, har mulighed for at indberette den mængde,
der er reeksporteret i indberetningsåret eller det foregående år. Indberetningen foretages på kategori- og
slutbrugerniveau og år.

Refusion opnås kun mod dokumentation
Såfremt der indberettes reeksporterede mængder, skal der inden indberetningsperiodens udløb foreligge
dokumentation for den eksporterede mængde førend en refusion kan komme i betragtning.
Dokumentationen skal foreligge i form af en dertil udarbejdet formular, som angiver året for salg og eksporten.
Dokumentationen består af en tro og love-erklæring, hvori den virksomhed, der har indkøbt og eksporteret den
angivne mængde, ved sin underskrift dokumenterer:
1. Året for salg og eksport -max. 2 år tilbage
2. Størrelsen af den reeksporterede mængde angivet i kilo fordelt på kategorier og slutbruger.
3. At den angivne mængde stammer fra den pågældende producent
Formularer for dataindberetningsåret og foregående år er tilgængelige via indberetningssystemet og via
søgefunktionen på www.producentansvar.dk. Det er den registrerede producent, der skal indhente den
nødvendige dokumentation og uploade erklæringen til DPA.

Frister
Producenten kan kun opnå refusion såfremt den behørige dokumentation er uploadet i systemet inden
indberetningsperiodens udløb 31. marts. Indsendelsen af erklæringerne sker ved at producenten udfylder
erklæringen, der findes på DPA hjemmeside, og den eksporterende virksomhed underskriver erklæringen.
Dernæst uploader producenten pdf-erklæringerne i forbindelse med den årlige indberetning.
De eventuelle indberettede reeksporterede mængder, for hvilke der ikke foreligger dokumentation, kommer
ikke i betragtning til refusion.

Berigtigelse af reeksporteret mængde
Indberetningen af reeksporterede mængder er underlagt samme krav til kontrol, som de markedsførte
mængder. Det betyder, at mængder og dokumentation for reeksport skal attesteres af revisor eller berigtiges
ved en ledelseserklæring efter de forudsætninger, som er gældende herfor.
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Mere information:
”Formular til Erklæring om reeksport”
Krav til attestering af indberettede mængder

Dansk Producentansvar, 2022
Vesterbrogade 6D,
DK-1620 Kbh. V
Tlf: 39155161
E-mail: info@producentansvar.dk
‘Web: www.producentansvar.dk
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