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Flybrændstof – praksisændringer og genoptagelse af sager – styresignal 

 
Bevilling 
 
Brændstofafgiften refunderes kun, hvis flyets ejer er i besiddelse af en bevilling til tilbagebetaling af energiafgiften. 
Bevillingen dokumenterer, hvem der skal have refusionen af den indbetalte brændstofafgift retur. En bevilling til 
refusion af brændstofafgift fås ved ansøgning hos nærmeste Skattecenter og relateres til fly og kendingsbogstaver. 
 
Flyvning  
 
Faldskærmsflyvning er nu at betragte som transport af personer mod vederlag. Det er afgørende for at blive betragtet 
som erhvervsmæssig flyvning. Det er flyvningens art, som er definerende for praksis. 
 
I landsskatterettens afgørelse lægges vægt, at vederlaget er det samme, uanset forbrugers foreningsmæssige 
tilhørsforhold.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejledning ved anmodning om genoptagelse 
 
Henvis til ”Flybrændstof – praksisændringer og genoptagelse af sager – styresignal” 
 
Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT. Anmodninger stiles til punktafgiftsafdelingerne ved 
Skattecentrene København, Køge, Fredensborg, Grenå, Billund og Skive. 
 
Anmodningen skal indeholdeoplysninger om: 
 Foreningens navn 
 Adresse 

 CVR-nr. 
 
En specificeret opgørelse af tilbagebetalingskravet. I første omgang betyder det en kvartalsvis opgørelse fra 1.oktober 

2008. Skattecenteret har interesse i at få skabt sig et overblik og foreningen skal i første omgang ikke redegøre for 
dokumentationskravet, som skitseret nedenfor. Dokumentationskravet skal imidlertid anvendes fremadrettet.  
Skattecenteret kan stille krav om øget detaljeringsgrad til dokumentationen og det må så efterkommes 
efterfølgende. 

 
Anvend godtgørelsesblanket 23.004 for kvartalsopgørelserne. 

 
Krav til Dokumentation 
 
Foreningen skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem regnskabsmateriale og 
bilagsmateriale. Kravene er beskrevet i Punktafgiftsvejledningen afsnit F.1.5.1. 
 
Heraf vil det fremgå: 

Ved anmodning om godtgørelse skal foreningen opgøre forbruget af brændstof, der er anvendt til hver enkelt fly. 
Regnskabet skal indeholde oplysninger om start- og sluttidspunkt for flyvningen og registrering af antal 
flyvetimer pr. dag, hvor flyet har været anvendt. 
 
Dato og tidspunkt for påfyldning af brændstof og mængde skal fremgå af regnskabet. 

 
Anvend eventuelt xcel-ark til at skabe overblik over Påfyldningsoplysninger og Forbrugsoplysninger. 
 
Godtgørelsesblanket 
(www.skat.dk) Blanket 23.004 – anmodning om tilbagebetaling af energiafgift og CO2-afgift af benzin 
Godtgørelsen kan tilbagesøges månedligt, kvartalvist eller halvårligt afhængigt af foreningens ønske. 
Godtgørelsen inkluderer afgiften og moms af afgiften. 
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