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Gebyrer til DPA-System (ELV)
DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de
administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar
for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer samt
udrangerede køretøjer.
Producentansvar for disse affaldstyper har hjemmel i den danske Miljøbeskyttelseslov. Denne
udmøntes i tre bekendtgørelser for de forskellige affaldstyper, nemlig hhv.
Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, Batteribekendtgørelsen og Bilskrotbekendtgørelsen (de til
enhver tid gældende lovtekster findes samlet på www.dpa-system.dk).
De danske bekendtgørelser tager udgangspunkt i tre EU direktiver for samme affaldstyper,
nemlig det såkaldte WEEE-direktiv, batteridirektiv samt ELV-direktiv. Også disse direktiver med
nøjagtig titel og dato findes på www.dpa-system.dk.
Producentansvaret er baseret på princippet om, at den enkelte producent eller importør løfter
sit ansvar for indsamling og håndtering af elskrot, udtjente batterier og udtjente biler således, at
udstyret bliver behandlet miljømæssigt korrekt, med størst mulig udnyttelse af de 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 anvendes generelt følgende forkortelser: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
for elektronikskrot, BAT for batterier og akkumulatorer, samt ELV (End of Life Vehicles) for
udtjente biler.
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I henhold til reglerne om producentansvar for udtjente biler, beskriver dette dokument, hvilke
gebyrer producenter skal betale til DPA-System, herunder gebyrernes anvendelse.

Gebyrer til DPA-System
Alle registrerede producenter og importører skal betale gebyrer til DPA-System. Gebyrerne
består af et éngangs-registreringsgebyr, et årligt mængdegebyr samt eventuelt et
administrations- og sagbehandlingsgebyr for særlige ydelser. Gebyrerne fremgår af oversigten
herunder.
Gebyrsats 2016 for biler
Éngangs-registreringsgebyr

Beløb ex. moms
(DKK)
1000 DKK

Nedsat registreringsgebyr hvis allerede
registret for WEEE eller BAT

500 DKK

Årligt mængdegebyr pr. stk

1,10 DKK

Minimumsgebyr
Timegebyr for ekstraordinær administration

250 DKK
711 DKK

Éngangs-registreringsgebyr
En registrering i producentregistret medfører et engangsgebyr på 1000 kr. ekskl. moms. pr.
registrering.
DPA-System opkræver ét registreringsgebyr pr. lovområde for hhv. WEEE, BAT og ELV. Det
betyder, at en producent eller importør, der har registreret sig for både elektrisk udstyr,
batterier og biler, vil blive opkrævet ét registreringsgebyr pr. lovområde. Dog nedsættes
registreringsgebyret til DKK 500, hvis en producent allerede har foretaget en registrering for et
lovområde, og der også registreres i et nyt lovområde. Såfremt producenten både registrerer sig
for WEEE- og ELV-kategorier ved indtrædelse i producentregistret, betragtes WEEEregistreringen som den første og faktureres med DKK 1000.
Hvis en producent eller importør, fx som følge af misvedligeholdelse af sine
registreringsforpligtelser, bliver slettet af producentregistret, opkræver DPA-System et nyt
registreringsgebyr ved genregistrering af virksomheden.
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Årligt mængdegebyr
Alle registrerede producenter og importører skal betale et årligt mængdegebyr til DPA-System
for antallet af importerede og solgte person- og vare biler. Gebyret anvendes til at dække de
omkostninger, der er forbundet med DPA-Systems opgaver i henhold til Bilskrotbekendtgørelsen.
Den årlige gebyrsats beregnes på baggrund af det samlede antal importerede og solgte biler. Det
er således det antal biler, som producenter og importører har indberettet til DPA-System pr. 31.
marts, der danner grundlag for årets gebyrberegning.
Nyregistrerede producenter og importører, der ikke har realiserede markedsførte mængder, og
som derfor kun har angivet budgetmængder i forbindelse med registreringen, faktureres
udelukkende et registreringsgebyr.

Minimumsgebyr
Hvis en importørs samlede antal importerede og solgte person- og varebiler for et aktuelt år
resulterer i et gebyr på mindre end 250 DKK, fakturerer DPA-System i stedet et minimumsgebyr
på 250 DKK. Minimumsgebyret erstatter således det årlige mængdegebyr.

Administrations- og sagsbehandlingsgebyr
DPA-System kan opkræve et såkaldt administrations- og sagsbehandlingsgebyr pr. anvendt time
for ekstraordinære ydelser. Gebyret udgør 667 DKK pr. anvendt time (2014).

Opkrævningen af gebyrer (Fakturaen)
DPA-System fakturerer normalt gebyret for registrering umiddelbart efter modtagelse af
bekræftelse på registreringen i registret.
Faktureringen af de mængdebaserede gebyrer til dækning af DPA-Systems administrative
opgaver finansieres på baggrund af den årlige mængde indberetning. Opkrævningen foretages
umiddelbart efter, at producenter og importører har foretaget den årlige indberetning af
markedsførte mængder til DPA-System. Indberetningen skal ske senest den 31. marts hvert år.
Læs om betingelser for gebyrindbetaling og fakturering på www.dpa-system.dk.

Beregning og godkendelse af gebyrsatser
Grundlaget for gebyrsatserne fremgår af Bilskrotbekendtgørelsen §§ 35-37
Gebyrsatserne for DPA-Systems administrative opgaver bliver hvert år fastsat og godkendt af
DPA-Systems bestyrelse og endeligt godkendt af Miljøministeren.
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Henvendelse vedrørende fejlregistrering
Hvis der konstateres fejlregistrering eller ønskes ændringer til allerede indberettede data, kan
der foretages regulering af tidligere års data samtidig med den næstkommende årlige
indberetning, som finder sted i perioden fra 1. januar til 31. marts. Efterreguleringen af gebyrer
følger ligeledes den årlige fakturering i det indeværende år.
Ved ønske om regulering af allerede indberettede mængder, skal DPA-System kontaktes i den
kommende indberetningsperiode, da indberetningssystemet skal åbnes specielt for fejlrettelser
for den enkelte virksomhed.

Henvendelse vedrørende ophør af producentansvar
Hvis en importør ophører med at importere person- og varebiler, som er omfattet af
producentansvaret, skal producenten slettes af importørregistret og derfor ikke længere betale
gebyr.
Importøren er forpligtet til at meddele DPA-System skriftligt, når man ophører med at have
producentansvar.
DPA-System, 2015

DPA-System
Vesterbrogade 6D,
DK-1780 Kbh. V
Tlf: 3377 9191
e-mail: info@dpa-system.dk
web: www.dpa-system.dk
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