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KÆRE LÆSER
Forsyningsbranchen holder gang i samfundet under Coronakrisen
2020 har været et år, der for mange ikke foreløbigt havner i glemmebogen. Imens Covid-19 tilbage i marts satte
en tungsindig stopper for flere ting i samfundet, så oplever vi fortsat en forsyningssektor på sit højeste, hvor nye
politiske krav og tiltag samt ændrede forbrugsvaner dog er med til at udvikle branchen, som vi kender den.
Mange ting er og har i år ikke været, som de plejer. Som følge af Coronakrisen har man ikke kunne mødes under
normale omstændigheder, hvilket blandt andet har sat en stopper for de traditionsrige årsmøder ude i de forskellige
brancheforeninger. I den forbindelse har det været nødvendigt at tænke nyt og anderledes for at sikre, at forsyningssektoren, som en af de vigtigste livsnerver i det danske samfund, ikke går helt i stå.
Det er i den seneste tid blevet endnu mere synligt, hvor vigtig den danske infrastruktur er. Danskernes hverdag har
i løbet af 2020 ændret sig markant, og de nye rutiner, som er affødt af bl.a. nedlukninger og mere tid derhjemme,
har givet forandrede forbrugsmønstre, hvor folk generelt er endnu mere afhængige af en forsyningssektor, der er der,
hvor og hvornår de har brug for den.
Coronakrisen har således sat sine begrænsninger på forsyningsområdet. I BDO’s Energi & Forsyningsgruppe har vi
dog kunnet mærke en gejst og motivation ude i forsyningsbranchen. På lovområdet ser vi desuden fortsat flere nye
tiltag og initiativer, hvor især den store klimaaftale på affaldsområdet formentlig kommer til at betyde forandring
for hele sektoren.
Alt tyder således på, at der fortsat er fuld gang i forsyningsbranchen, som generelt ser positivt mod fremtiden,
der dog med god garanti kommer til at byde på flere forandringer og udfordringer for såvel forsyningssektoren
som resten af samfundet.
I BDO's branchegruppe for Energi og Forsyning er vi – særligt i år – ekstra stolte af at arbejde med forsyningsbranchen
og stolte af at kunne stille vores dedikerede og engagerede forsyningsspecialister til rådighed for at hjælpe jer med
at løse de udfordringer, som I mødes af, mens I forsøger at holde samfundet kørende.
I er altid velkomne til at kontakte os med henblik på at aftale et uforpligtigende møde om din forsyning og
høre nærmere om vores 360-graders ydelsespalette.

Med venlig hilsen
Branchegruppen
Energi og Forsyning, BDO
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Velkommen til
Forsyningsmagasinet
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Forsyningssikkerheden og
den bæredygtige omstilling
Forfatter: Esben Juul Hansen, Senior Manager i BDO

FN’s 17 verdensmål har de seneste år præget dagsordenen i
forsyningssektoren, og i år er ingen undtagelse. Forsyningssektoren er nemlig en afgørende spiller, når det kommer til
at sikre den bæredygtige udvikling frem mod 2030.
Forsyningssikkerheden er en hovedprioritet
Verdensmålene er igen i år et stort fokusområde for den
danske forsyningssektor. Forsyningen er blandt de højest
prioriterede ressourcer, som vi ikke kan undvære for at
opretholde det liv, som vi er vant til. Derfor er det forsyningsbranchens hovedprioritet at sikre en høj grad af
forsyningssikkerhed til kunderne til konkurrencedygtige
og stabile priser. Forsyningssikkerhed er det, som koncernerne ultimativt vurderes på af såvel kunder som ejere.
Forsyningssektoren har over en længere årrække oplevet
en stigende kompleksitet, tiltagende offentlig regulering,
øgede effektiviseringskrav og yderligere digitalisering af
forretningsgange og processer. Herudover kommer der
med sikkerhed yderligere krav som følge af det øgede
fokus på bæredygtighed. Disse krav bliver en udfordring
for de fleste forsyningsselskaber. Dette skal dog ikke kun
ses som en negativ ting. Det øgede fokus på bæredygtighed kan også anvendes som en løftestang til at styrke
det allerede eksisterende fokus på kvalitet og forsyningssikkerhed.
Bæredygtigheden skal i fokus
Det bæredygtige perspektiv og arbejdet med at sikre en
bæredygtig profil har i dag en afgørende betydning for
virksomhederne. Ved at sammenkoble virksomhedens
strategiske mål med verdensmålene samt de lovpligtige
CSR-elementer styrkes virksomhedens vækst, branding,
konkurrencesituation og risikostyring. Det er af afgørende betydning, at virksomhederne formår at forbinde
sine kerneopgaver med bæredygtigheden således, at forsyningssikkerheden og bæredygtigheden matcher. Forsyningssektoren er netop en katalysator for den grønne
omstilling herhjemme og er derfor konstant med til at
præge udviklingen og innovationen inden for den bæredygtige omstilling.

Desuden kan det være relevant for den enkelte forsyningsvirksomhed at opsætte og operationalisere konkrete løftestænger og redskaber, som kan tages i brug
som en del af den bæredygtige omstilling. Her kan der
være tale om:
• Bæredygtige indkøb
• Opgradering af anlæg (herunder fx sikring af
vand- og spildevandskvalitet, bæredygtig elproduktion, affaldssortering mv.)
• Sikring af grundvandsreserven og oprettelse af fx
skove til at beskytte den
• Samarbejder med universiteter, andre forsyningsselskaber, staten, ingeniørfirmaer mv. med sigte
på fælles udvikling inden for branchen, så man
hele tiden innoverer, udvikler og patenterer nye
tiltag.
Ved hele tiden at have den bæredygtige omstilling for
øje kan forsyningssektoren samtidig have øget fokus på
forsyningssikkerheden.

KONTAKT:
Esben Juul Hansen
Senior Manager i BDO
E-mail: eju@bdo.dk. Mobil: 41 89 04 54
Søren Peter Nielsen
Partner, statsautoriseret revisor i BDO
E-mail: spn@bdo.dk. Mobil: 28 75 51 65
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Takstfastsættelse
for vandforsyninger
Forfatter: Kim Kirk Kaiser, Partner, Skat i BDO.

Almene vandforsyninger, dvs. vandforsyninger, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, skal årligt fastsætte takster mv., som skal godkendes
af kommunen. Taksterne skal fastsættes, så de overholder Vandforsyningslovens bestemmelser, herunder
hvile-i-sig-selv princippet, og for de vandselskaber, som
omfattes af vandsektorloven, skal de fastsatte økonomiske rammer ligeledes overholdes. I denne artikel giver vi
et kort rids af Vandforsyningslovens betingelser i relation
til takstfastsættelsen. Det bemærkes, at spildevandsselskabers takster også skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Dette sker i medfør af ”Betalingsloven”, som ikke
nærmere behandles i artiklen.

Hvile-i-sig-selv princippet
Vandforsyningsloven er baseret på et hvile-i-sig-selv
princip. Det vil sige, at lovens grundtanke er, at:
• omkostninger til vandindvinding, distribution, administration osv. dækkes af betalinger fra forbrugerne.
• indtægter og udgifter til vandforsyningen balancerer over en årrække.
En vandforsyning skal, med andre ord, drives som en nonprofit virksomhed. Vandforsyningsloven rummer ganske
vist en bestemmelse, som giver Energi-, Forsynings- og
Klimaministeren mulighed for at fastsætte regler omkring forrentning af en eventuel indskudskapital. Bestemmelsen er imidlertid ikke udnyttet, og vandforsyninger
kan således, modsat eksempelvis varme- og elsektoren,
ikke indregne en forrentning af indskudskapitalen (realisere et overskud).
Lovlige omkostninger, som kan indregnes i taksterne
Udover hvile-i-sig-selv princippet indeholder Vandforsyningsloven en række bestemmelser, som afgrænser,
hvilke omkostninger der lovligt kan indregnes i taksterne.
I forhold til disse omkostninger, er det for vandforsyninger omfattet af Vandsektorloven væsentligt at bemærke,
at indregningen af de lovlige omkostninger efter Vandforsyningsloven skal ske under overholdelse af ”den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme,

som måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6
eller § 6 a i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold”.
De lovlige omkostninger, som kan indregnes i taksterne,
fremgår af Vandforsyningslovens § 52a, er:
1. Nødvendige omkostninger til indvinding og distribution af vand.
2. Lønninger og andre driftsomkostninger.
3. Administration.
4. Bidrag til dækning af udgifter til Forsyningssekretariatet, jf. kapitel 4 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
5. Driftsmæssige afskrivninger.
6. Forrentning af fremmedkapital (forudsætter dog, at
Energi-, Forsynings- og Klimaministeren fastsætter
regler herom).
7. Underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne.
8. Henlæggelser til nyinvesteringer.
9. Udgifter til rådgivning af vandforsyningens kunder
om vandbesparelser, finansiering af vandbesparende foranstaltninger og deltagelse i vandværkssamarbejder og lign.
10. Udgifter til kortlægning, overvågning og beskyttelse
af de vandressourcer, som anlægget indvinder fra
eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, i det
omfang en sådan supplerende overvågning og beskyttelse ud over den offentlige kortlægning, overvågning og beskyttelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for vandforsyningsanlægget.
11. Udgifter til dækning af en fastsat økonomisk godtgørelse, jf. § 64c i lov om miljøbeskyttelse.
12. Udgifter til dækning af en økonomisk godtgørelse
efter § 64d, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse.
13. Udgifter til dækning af afgifter, jf. § 3, stk. 2 i lov om
afgift af ledningsført vand og § 11b.
14. Bidrag til dækning af udgifter til opgaver, der falder
ind under Vandsektorens Teknologiudviklingsfond,
jf. kapitel 7 i lov om vandsektorens organisering og
økonomiske forhold og udgifter til opgaver, der falder ind under en fond omfattet af lov om fonde og
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visse foreninger samt regler udstedt i medfør heraf,
som har til formål, at vandteknologi fremmes, udvikles og demonstreres..
15. Bidrag til dækning af udgifter til oprettelse og drift
af et godkendt privat tvistløsningsorgan efter § 6 i
lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager og efter § 12a i lov om vandsektorens
organisering og økonomiske forhold samt regler udstedt i medfør af de nævnte love.

Kommunalbestyrelsen foretager herunder blandt andet
en vurdering af:
• Hvorvidt taksterne er fastsat inden for Vandforsyningslovens rammer, herunder overholdelsen af
hvile-i-sig-selv princippet
• Hvorvidt taksterne afspejler principperne i vandforsyningens regulativ
• Hvorvidt eventuelt differentierede takster er objektivt og sagligt begrundede.

Andre indtægter
Vandforsyninger må gerne have andre indtægter end
indtægter fra taksterne, og disse indtægter kan medvirke
til at nedsætte taksterne. Der gælder dog det udgangspunkt, at en vandforsyning ikke må anvende midler til at
finansiere aktiviteter, som ligger uden for vandforsyningens ansvarsområde og formål.

For vandforsyninger omfattet af Vandsektorloven skal
endvidere påses, hvorvidt vandforsyningen med de budgetterede indtægter må kunne forventes at overholde de
økonomiske rammer.

Såfremt en vandforsyning har indtægter fra andet end
selve vandforsyningen, og ikke er skattepligtige fx i henhold til vandsektorloven, så kan disse indtægter medføre,
at vandforsyningen ikke længere kan være skattefritagen.
I de fleste tilfælde vil en forbrugerejet vandforsyning med
”tilknyttede aktiviteter” blive omfattet af reglerne om
foreningsbeskatning. Det vil sige, at indtægter mv., som
relateres til omsætning med ”ikke-medlemmer” bliver
skattepligtige. Omsætning med andelshavere vil stadig
være skattefri.
For vandforsyninger omfattet af Vandsektorloven vil indtægter fra andre aktiviteter tillige skulle vurderes ud fra
reglerne om tilknyttet aktivitet.

Kommunalbestyrelsens godkendelse
Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er en
gyldighedsbetingelse. Det vil sige, at en vandforsyning
ikke kan opkræve endelige takster hos forbrugerne, før
taksten er godkendt. I situationer, hvor en vandforsyning
ikke har fået godkendt sine takster, vil der kunne opkræves aconto takster baseret på den senest godkendte
takst og efterfølgende foretages en regulering heraf. Det
følger af Energistyrelsens vejledning, at det i givet fald
skal fremgå af opkrævningen, at der er tale om et aconto
beløb, der efterreguleres senest samme år. Vandforsyningen må ikke vedvarende opkræve takster, der ikke er
godkendte af kommunalbestyrelsen og aconto beløbet
kan ikke fastsætte højere end svarende til de forventede
takster.
Kommunalbestyrelsen kan som udgangspunkt godkende eller afvise de takster mv., som en vandforsyning har
fremsendt til godkendelse.

Den kommunale godkendelse af taksterne
Vandforsyningerne har ansvaret for en gang årligt at fastsætte takster i overensstemmelse med Vandforsyningsloven samt at indsende disse til godkendelse hos kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen går således som udgangspunkt
ikke ind og ændrer taksterne. Der er dog hjemmel til, at
en kommunalbestyrelse, for så vidt angår vandforsyninger, som ikke er omfattet af Vandsektorloven, kan træffe
afgørelse om at forhøje et bidrag/en takst, hvis forhøjelsen
er nødvendig som følge af, at kommunalbestyrelsen har
nægtet at godkende forhøjelsen af andre bidrag/takster.
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Grundlaget for den kommunale vurdering
Med henblik på, at kommunalbestyrelsen kan foretage
vurderingen, er det selvsagt nødvendigt, at vandforsyningen indsender en række oplysninger/dokumenter:
1. Beregningsgrundlag for taksterne, jf. Vandforsyningslovens § 52a, herunder afskrivninger.
Beregningsgrundlaget for taksterne (dvs. det takstbudget, som vandforsyningen har anvendt til at beregne
taksterne) skal give et klart billede af, hvordan taksten er
beregnet/sammensat.
Formålet med fremsendelsen af beregningsgrundlaget er,
at kommunalbestyrelsen skal kunne foretage en vurdering af, hvorvidt taksten er baseret på ”lovlige omkostninger” i henhold til Vandforsyningsloven.
Som det fremgår af Vandforsyningslovens § 52a, er der
tale om en række forskelligartede omkostninger, hvor
størrelsen af nogle poster måske er mere selvforklarende
end andre. Men ikke desto mindre må det være en forudsætning, at vandforsyningen i sin anmodning har kategoriseret og kvantificeret de omkostninger, som indgår i
takstberegningen.
I relation til de driftsmæssige afskrivninger er det ikke
nærmere defineret i Vandforsyningsloven, hvad der forstås herved. Det vil sige, at det ikke i loven er fastlagt,
hvorvidt disse skal forstås som eksempelvis afskrivninger
over forventede levetid af et givet aktiv, den bagvedliggende finansieringsperiode eller straksafskrivninger.
Vandforsyningen må således antages at have en vis valgfrihed, men det vil dog være nødvendigt, at den valgte
afskrivningsprofil er gennemskuelig, og vandforsyningen
til hver en tid overholder hvile-i-sig-selv princippet.
2. Regnskab i overensstemmelse med Årsregnskabsloven,
dvs. opdelt i særskilte drifts- og anlægsregnskaber samt
aktiver og passiver.
Årsregnskabsloven gælder for alle vandsyninger, uanset
om de er omfattet af Vandsektorloven. Kriteriet er, at der

skal udarbejdes et årsregnskab i overensstemmelse med
Årsregnskabsloven, når dette ikke udarbejdes til internt
brug. For ikke-vandsektorlovsselskaberne er dette netop
tilfældet, idet årsregnskabet skal indsendes i forbindelse
med takstgodkendelsen. Erhvervsstyrelsen har i 2016 udarbejdet en vejledning, som blandt andet kan findes på
FSR’s hjemmeside.
3. Budget for det eller de kommende år med særskilte
drifts- og anlægsbudgetter.
4. En flerårig investeringsplan, der angiver eventuelle
udvidelser af vandforsyningens anlæg eller andre større
anlægsarbejder, der er planlagt gennemført i den kommende årrække, og hvornår de forventes gennemført.
5. En redegørelse for eventuelle opsparede midlers anvendelse over en kortere årrække til fx nedsættelse af
takster, som egenkapital, til drift eller anlæg, herunder til
teknologiudvikling i vandselskabet.
Der skal sammen med takstbudget/-regnskabet indsendes et fremadrettet budget, investeringsplaner og/eller
en redegørelse for overholdelsen af hvile-i-sig-selv princippet.
Fremsendelse af budgetterne har til formål at dokumentere overholdelsen af hvile-i-sig-selv princippet.
Her er det væsentligt at bemærke, at hvile-i-sig-selv
princippet, som sådan ikke forhindrer, at en vandforsyning holder taksterne på et stabilt niveau fra år til år,
selv om omkostningerne til forsyningen kan variere lidt
fra år til år. En vandforsyning må således gerne balancere
de lovlige udgifter/indtægter over en periode på 3-5 år.
Derudover kan der i budgettet være opretholdt en ”rimelig driftskapital”, som gør, at vandforsyningen kan dække
uforudsete omkostninger. Det væsentlige er med andre
ord, at det kan sandsynliggøres, at der er tale om lovlige
omkostninger, og der ikke vedvarende opkræves mere,
end der er behov for til driften og planlagte investeringer.
Såfremt en vandforsyning ønsker at henlægge midler til
nye investeringer, vil dette skulle afspejles i investerings-

9
FORSYNINGSMAGASINET - NOVEMBER 2020

planerne. Af Energistyrelsens vejledning omkring fastsættelsen af takster er dette eksemplificeret ved en planlagt udskiftning af et vandværk om 10 år. Det må således
antages, at der ved fremsendelse af investeringsplaner
mv. vil kunne foretages henlæggelser til nyinvesteringer i
op til 10 år forud for selve investeringen.
Derudover er formålet videre, at kommunalbestyrelsen
har mulighed for eksempelvis at påse, hvorvidt der i forbindelse med takstfastsættelsen er taget højde for nye
områder eller ejendomme, som man har viden om, skal
forsynes i den kommende takstperiode, og som derfor
skal have ført forsyningsledninger og stik frem til ejendommene

Kommunalbestyrelsen skal ved takstgodkendelsen kontrollere, at de omfattede vandforsyningers budgetterer
med indtægter samlet holder sig inden for den udmeldte
økonomiske ramme. Det skal dog understreges, at den
økonomiske ramme mv. ikke kan stå alene. Vandforsyningen skal til stadighed, efter de nugældende regler,
fastsatte takster, som overholder Vandforsyningsloven
og herunder hvile-i-sig-selv princippet.

6. Begrundelse for uændret eller ændret takst.
Kommunalbestyrelsens behandling af de anmeldte takster vil selvsagt også bero på den begrundelse, som vandforsyningen medsender takstanmeldelsen.
I det omfang taksterne holdes uændrede eller blot indeksreguleres, vil den underliggende dokumentation i
princippet være den samme. Vandforsyningen vil således
skulle redegøre for, at de underliggende omkostninger
mv. er uændrede i forhold til det takstgrundlag, som ønskes opretholdt.
7. Den udmeldte økonomiske ramme, hvis vandforsyningen er omfattet af vandsektorloven.
Vandsektorloven og bekendtgørelsen om økonomiske
rammer for vandselskaber supplerer Vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip.
Det er vandforsyningens ansvar at beregne taksterne,
således at vandforsyningen kan overholde den økonomiske ramme. Det er herunder vandforsyningens ansvar at
sandsynliggøre, at den økonomiske ramme vil blive overholdt. Dette kan ske ved, at der udarbejdes budgetforslag
for de resterende år i en reguleringsperiode.

KONTAKT:
Per Frost Jensen
Senior Partner, statsautoriseret revisor i BDO
E-mail: pfj@bdo.dk. Mobil: 20 92 52 50
Kim Kirk Kaiser
Partner, Skat i BDO
E-mail: kik@bdo.dk. Mobil: 26 31 81 21
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Forsyningsselskaber og GDPR
Forfattere: Peter Karlskov Jensen, Senior konsulent, Advisory i BDO
Henrik Roed Svendsen, Director, CISA, CGEIT, Advisory i BDO

Den 18. maj 2018 skulle vi alle til at efterleve EU’s nye Databeskyttelsesforordning. Dengang var der en del uafklarede fortolkningsspørgsmål, som
skulle klarlægges i praktisk anvendelse af reglerne. Nu godt to år senere er vi
blevet en del klogere på, hvordan forordningen skal fortolkes. I denne artikel
har vi omtalt tre aktuelle emner, hvor praksis har givet klarhed over fortolkningen af reglerne.
Databehandleraftaler i relation til brug af vikarer
og konsulenter
Det er tydeligt, at flere dataansvarlige fortsat er meget
usikre på, hvornår der er tale om en databehandlerrelation ved brug af vikarer og konsulenter. Datatilsynet
har også modtaget en lang række spørgsmål angående
netop placering af dataansvaret ved brug af vikarer og
konsulenter, herunder hvornår der er tale om en databehandlerkonstruktion, hvor der er krav om formelle databehandleraftaler. Grundlæggende har praksis vist, at det
afgørende er den rolle, som vikaren/konsulenten varetager for forsyningsselskabet. Det afgørende punkt her er
forsyningsselskabets ledelsesret.
Praksis i forhold til vikarer:
Når en vikars opgaver omfatter behandling af personoplysninger, kan det være svært at vurdere, om vikaren skal
betragtes som en del af en databehandlerkonstruktion.
Det væsentlige er her at få kortlagt vikarens rolle. Dette indebærer en vurdering af, hvorvidt vikarens opgaver
anses for at være forenelige med øvrige medarbejderes,
og om vikaren dermed er underlagt den dataansvarliges
ledelsesret. Det er her afgørende, at den dataansvarlige
har de samme rettigheder og forpligtelser over for vikaren, som de har over for øvrigt personale. Det er i den
forbindelse uden betydning, at vikaren er ansat og aflønnes af et vikarbureau. Hvis vikarens rolle kan sammenlignes med en af forsyningsselskabets egne medarbejdere,
vil der ikke være tale om en konstruktion, hvor der skal
udarbejdes en selvstændig databehandleraftalen med vikaren/vikarbureauet.
Praksis i forhold til konsulenter:
Brugen af eksterne konsulenter følger ikke samme principper, som er gældende for vikarer. Den dataansvarlige
har normalt ikke de samme rettigheder og forpligtelser
over for konsulenten, eftersom konsulenten er underlagt
denne arbejdsgivers ledelsesret. Derfor vil konsulentens
opgaver hos den dataansvarlige adskille sig fra andre

interne opgaver, hvorfor konsulentens rolle ikke er sammenlignelig med det øvrige personales. Det afgørende er
her, om den ydelse, som konsulenten udfører på vegne
af den dataansvarlige, omhandler behandling af personoplysninger efter den dataansvarliges instruks og dennes
formål.
Praksis har vist, at ved søgning og ændring i fx software,
hvor det ikke er en del af konsulentens opgave at behandle personoplysninger, vil der ikke være tale om en
konstruktion, som medfører selvstændig indgåelse af
databehandleraftale. Er der risiko for, at konsulenten kan
få adgang til personoplysninger i forbindelse med dennes
opgaver, skal den dataansvarlige implementere passende
sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af disse personoplysninger – fx gennem fortrolighedserklæringer/
Non disclosure agreement med konsulentfirmaet eller
ved anonymisering af persondata.
Hvis konsulenten hyres til at varetage en behandlingsopgave på vegne af forsyningsselskabet (opgaven har
karakter af outsourcing), er der tale om en databehandlerkonstruktion, hvor der altid stilles krav om en særskilt
databehandleraftale med konsulenten/konsulentfirmaet.
Kontrol med forsyningsselskabets databehandlere:
Forsyningsselskaberne har ikke længere de store udfordringer med indgåelse af databehandleraftaler (DPA)
med deres databehandlere. Men det er vores erfaring, at
det kniber mere med at føre kontrol med databehandlernes garantier for, at de vil gennemføre passende tekniske
og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at behandlingen opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen
og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder,
som anført i Databeskyttelsesloven, artikel 28, punkt 1.
DPA’en skal indeholde et afsnit angående metoden for,
hvorledes tilsynet skal foretages. Tilsynsformen er selektiv, hvor det skriftlige tilsyn anses for at være den mest
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Den dataansvarliges opgave er efterfølgende at gennemgå dokumentationen for tilsynet og forholde sig kritisk
hertil. Herunder være opmærksom på, om samtlige garantier og sikkerhedsforanstaltninger er iagttaget på betryggende vis. Det er vores opfattelse, at de dataansvarlige forsyningsselskaber generelt kan styrke deres tilsyn
ved at følge nedenstående tips:
Gennemgå modtaget ISAE 3000 erklæring kritisk, herunder:
• Omfatter erklæringens scope den behandlingsinstruks, som er anført i databehandleraftalen.
• Såfremt der er kommentarer/afvigelser i erklæringen, skal disse formelt risikovurderes, og konsekvensen skal klarlægges for forsyningsselskabet som
dataansvarlig.
• Overvej, om der skal stilles supplerende/uddybende
spørgsmål til databehandleren.
• Overvej, om der skal gennemføres en fysisk inspektion hos databehandleren.
Tilsyn med underdatabehandlere varetages som udgangspunkt af databehandleren. Databehandleren sikrer
at pålægge underdatabehandleren de samme krav til databeskyttelse, som fremgår af DPA’en mellem den dataansvarlige og databehandleren. Den dataansvarlige skal
dog sikre, at databehandleren fører tilsyn med eventuelle
underdatabehandlere. Dette kan foregå ved, at databehandleren sender dokumentation for afholdte tilsyn til
den dataansvarlige.
Overførsel af persondata uden for EU
2020 har skabt store udfordringer på databeskyttelsesområdet, herunder særligt som følge af Storbritanniens
løsrivelse fra EU (Brexit) og EU-Domstolens underkendelse af Privacy Shield-ordningen. Imens Storbritannien
og EU har indgået aftale om en overgangsperiode frem
til den 31. december 2020, hvor de samme regler er gældende ved overførsel af personoplysninger til Storbritannien som forud for Brexit, så er underkendelsen af Privacy
Shield gældende fra den 16. juli 2020, hvorfor der skal
findes et nyt overførselsgrundlag, når personoplysninger
overføres til USA.

På nuværende tidspunkt er der flere danske virksomheder, som anvender databehandlere/underdatabehandlere etablerede i USA. Det er derfor vigtigt at få kortlagt,
hvilke underleverandører som har tilsluttet sig Privacy
Shield, og gå i dialog for at finde ud af, hvilke overvejelser
underleverandørerne har gjort sig i forbindelse med underkendelsen af Privacy Shield. Herudover, såfremt der
fortsat skal være mulighed for at overføre personoplysninger til USA, foretages en risikovurdering af de trusler
og konsekvenser, som overførsel af personoplysninger til
USA kan medfølge.
På baggrund af risikovurderingen implementeres tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, således beskyttelsesniveauet svarer til, at behandlingsaktiviteterne
foregik i EU. Det er i den sammenhæng vigtigt at vurdere,
om de amerikanske myndigheders eventuelle adgang til
de overførte personoplysninger er lovlig og begrænset til
den nødvendige, eller hvorvidt anden amerikansk lovgivning skulle forhindre at opretholde det beskyttelsesniveau, som risikovurderingen afspejler.
Viser det sig, at sikkerhedsforanstaltningerne er tilstrækkelige, og at der ikke eksisterer anden amerikansk lovgivning, som giver myndighederne unødvendig adgang eller
mindsker beskyttelsesniveauet, så kan EU-Kommissionens standardkontrakter anvendes som nyt overførselsgrundlag.

TIPS
Forbered jer på en situation, hvor Storbritannien
skal anses som usikkert tredjeland.
• Afklar, hvorvidt Privacy Shield påvirker jeres behandling af personoplysninger. Skal I fortsat overføre personoplysninger til USA, eller skal I finde en ny
leverandør, som er etableret i EU?

•
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”populære”. Et skriftligt tilsyn kan foretages på flere måder, men bl.a. vha. løbende afrapporteringer, hvor det
sikres, at databehandleren efterlever de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som DPA’en indeholder.
Udarbejdelsen af revisionserklæringer til dette formål
ses implementeret i flere DPA’er med henvisning til erklæringsstandarden ISAE 3000. Denne erklæringsstandard anvendes udelukkende til at efterse, i hvilken grad
databehandleren kan dokumentere it-sikkerhed og GDPR-compliance.
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Nyt om boringsnære
beskyttelsesområder
Forfatter: Søren Peter Nielsen, Statsautoriseret revisor, og Mehtap Erdogan, Assistant.

Folketinget indgik den 11. januar 2019 - som tillæg
til Aftale om Pesticidstrategien 2017-2021 - en bred
politisk aftale om boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO).
Den 1. januar 2020 er Bekendtgørelse BEK nr. 1476 af
17/18/2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning trådt i kraft. Bekendtgørelsen
ophæves automatisk den 31. december 2022, medmindre andet er bestemt inden da.
For at imødekomme den nye regulering er der udarbejdet
en målrettet vejledning om beskyttelse af grundvandet i
BNBO af Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen)
til alle interessenter, det måtte vedrøre.
BNBO er et virkemiddel til at beskytte grundvandet inden for nærområdet og defineres som administrativt
udpegede nærområder til boringer til almene vandforsyninger, hvor der er en særlig risiko for forurening af det
grundvand, som bruges til drikkevand.
De konkrete tiltag skal afværge, at pesticiderne når frem
til grundvandsboringerne, hvorved kvaliteten af danskernes drikkevand øges.
Kravene til anvendelse af pesticider i specifikke områder
skærpes for at beskytte landområder tæt på vandboringer. Disse udvalgte landområder vurderes nemlig at være
mere udsatte på grund af risiko for en hurtigere nedsivning af pesticidrester, da der er kort afstand og transporttid til vandboringen. Det resulterer i en eventuel kortere
nedbrydningstid af forurenede stoffer, hvilket øger risikoen for forurening af grundvandet.
I forbindelse med fastlæggelse af BNBO bør der foretages
en konkret vurdering i forhold til udlægning af beskyttelsesområdet, og i fastlæggelsen af en konkret boring skal
arealet, formen og placering af arealet bestemmes. Den
konkrete vurdering af BNBO skal afvejes efter geologiske,
klimatiske og indvindingsmæssige forhold.

Strategien om nedbringelse af pesticidforbruget i Danmark omfatter alle brugere af pesticider - herunder
blandt andre offentlige myndigheder, fødevarevirksomheder, forhandlere af pesticider, jordbrugserhverv, private haveejere samt forbrugere.
De berørte landmænd, som lider et økonomisk tab som
følge af dette, vil få en kompensation eller erstatning betalt over vandtaksten. Således skal der ydes erstatning i
fase 1 og kompensation i fase 2.
Erstatningsfastsættelsen sker på baggrund af de almindelige
regler og ud fra en konkret vurdering, hvor blandt andet den
hidtidige erhvervsmæssige anvendelse af arealet, markedsprisen og omfanget af de restriktioner, der bliver pålagt på
ejendommen, indgår i vurderingen. Det vil sige, at der skal
foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag.
Fase 2 omhandler et generelt sprøjteforbud, som er gældende for alle BNBO’er. Ved dette forbud vil der blive indført en kompensationsordning i forbindelse med forbuddet, så der tages højde for, at alle kan få dækket det fulde
tab uanset EU’s statsstøtteregler. Som konsekvens heraf
vurderes det, at vandregningen for en gennemsnitlig husstand kan komme til at stige med ca. 8-12 kr. om året.
Regnskabsmæssig behandling af udgifter til BNBO i
vandforsyningsvirksomheder
Den regnskabsmæssige behandling af de forskellige BNBO-tiltag kræver en specifik vurdering i forhold til regnskabspraksis i den enkelte vandforsyningsvirksomhed.
Områderne kan ikke altid behandles ens, og der skal skelnes henholdsvis mellem, hvilke udgifter der skal aktiveres
under materielle aktiver og immaterielle aktiver, eller om
de skal omkostningsføres. Der kan ligeledes være udgifter, der skal opdeles på flere af ovenstående arter.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver defineres som fysiske aktiver,
der besiddes af virksomheden til brug i produktionen eller distributionen af varer og tjenesteydelser - eller med
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henblik på udlejning eller administrative formål - og som
forventes anvendt i mere end én regnskabsperiode.
Eksempler på tiltag til beskyttelse af BNBO’er, der kan
kategoriseres som materielle anlægsaktiver, er følgende:
• Dyrkningsfri jord
• Sprøjtemiddelfri drift
• Opkøb af jord
• Skovrejsning
• Flytning af vaskepladser
• Etablering af overvågningsboring.
Ovenstående er blot eksempler og skal revurderes i henhold til den specifikke virksomhed.
Ifølge årsregnskabsloven skal materielle anlægsaktiver
som hovedregel måles til kostpris ved første indregning.
Det opgøres som de direkte udgifter, det vil sige alle udgifter, der direkte kan henføres til aktivet ved anskaffelsen til
og med tidspunktet, hvor aktivet er klar til brug. Desuden
indgår indirekte omkostninger samt finansieringsomkostninger også som en del af denne indregningsmetode. En
alternativ metode er måling til dagsværdi. Det kræver, at
der foretages opskrivninger konsekvent og systematisk for
samtlige aktiver i den samme kategori. Opskrivningen indregnes direkte på egenkapitalen på en bunden reserve. Ved
realisation overføres opskrivningshenlæggelsen direkte via
egenkapitalen til virksomhedens frie reserver.
Materielle anlægsaktiver skal afskrives på en systematisk
måde over aktivets brugstid. Hvis enkeltelementernes
brugstid for det pågældende aktiv afviger, skal de ved
indregning i balancen behandles som er særskilt aktiv
(dekomponering på aktiver). Det er vigtigt, at restværdien
løbende revurderes, og at der foretages nedskrivning, hvis
genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver er defineret som identificerbare ikke-monetære aktiver uden fysisk substans, som er
under virksomhedens kontrol og forventes at medføre
fremtidige økonomiske fordele for virksomheden.

Eksempler på tiltag til beskyttelse af BNBO, der kan kategoriseres som immaterielle anlægsaktiver, er følgende:
• Dyrkningsfri aftale
• Naturprojekter
• Udarbejdelse af overvågningsprogram
• Opsporing af ubenyttede boringer og brønde
• Vandforsyningers pumpestrategi.
For virksomheder i regnskabsklasse B, C og D er der krav
om indregning af alle erhvervede immaterielle aktiver.
Ved første indregning måles immaterielle anlægsaktiver
til kostpris, det vil sige, hvor de direkte omkostninger er
medtaget, og desuden kan det omfatte indirekte produktionsomkostninger og finansieringsomkostninger.
Afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver er
over den forventede brugstid, og der foretages nedskrivning, hvis genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Restværdi og brugstid skal revurderes løbende.
Hvilken del af udgifter til BNBO, der skal omkostningsføres i året, hvor udgiften afholdes, vil afgøres på grundlag
af en konkret vurdering. Det vil ofte være dele af den konkrete udgift, der skal omkostningsføres.
Vandforsyningernes eventuelle omkostninger, som kan
henføres til grundvandbeskyttelsen, kan indregnes som
et tillæg til den økonomiske ramme for vandforsyninger
omfattet af vandsektorloven. Den skattemæssige behandling afhænger ligeledes af en konkret vurdering af
den pågældende udgift.
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Energispareordningen
og dens fremtid
Forfattere: Cecilie Uldall Duch, Trainee i BDO og Peter Damsted Rasmussen, statsautoriseret revisor, Partner i BDO

Energispareordningen som vi kender den, afsluttes ved udgangen af 2020.
Tidligere har forsyningssektorerne været underlagt ansvaret for varetagelsen af energibesparelser i Danmark i
henhold til den tidligere energisparerordning. Dette ansvar ophører dog pr. 31. december 2020.
Det blev fra politisk side besluttet, at myndighederne
overtager kontrollen af ordning, dette også set i lyset af
nogle enkelte misbrugssager af ordningen. I beretning fra
den 6. september 2017 fra Rigsrevisionen udtaler Rigsrevisionen, at den daværende kontrol med ordningen var
utilfredsstillende. Derfor lukkes den gamle ordning, og
der kommer en ny til.
Der er ikke tale om en diametral anden ordning end den
tidligere, da formålet med at nedsætte energibehovet i
Danmark ikke har ændret sig. Fremadrettet vil den gamle
ordning dog overtages af to initiativer, som administrativt ligger ved Energistyrelsen. Her dannes to hovedordninger, hvoraf den ene kan ansøges af virksomheder, og
den anden kan søges af privatpersoner. Disse to ordninger gennemgås herunder.
Privatpersoner
Privatpersoner kan søge i puljen ved navn Bygningspuljen. Bygningspuljen er en landsdækkende pulje, hvorfra
man kan søge 30 % af investeringsomkostningerne til et
energispareprojekt. Projekter, der kan søges tilskud til, er
blandt andet optimering af boligens energidrift eller opgradering af private bygningers klimaskærm.

I første ombæring er det projekter i forbindelse med omdannelse fra fossile energikilder til el, som bliver prioriteret. Dette gøres ud fra en klimabelastningsbetragtning,
hvor man vil forsøge at fjerne de mest forurenende elementer først.
Ordningen for virksomheder trådte i kraft den 1. oktober
2020, og første pulje havde en ansøgningsperiode fra den
1. oktober til den 15. oktober 2020. Ansøgning skal foretages via Energistyrelsens ansøgningsportal.
Fælles krav og ansøgningsproces
Fælles for begge puljer er, at der skal søges før arbejdet
påbegyndes eller materialer indkøbes. Dette skyldes, at
staten ikke må yde støtte på bagkant, da det derved ifølge
EU-regulativer vil defineres som ulovlig statsstøtte. Projektet skal derved ansøges med en udfærdiget projektplan, og
tilsagn om tilskud skal være givet, inden projektet må opstartes. Energistyrelsen forventer, at denne proces vil tage
mellem 10 og 12 uger. Udbetalingen af tilskuddet betales
ydermere på bagkant, og ansøgning om udbetaling skal
ske senest 30 dage efter projektets afslutning. Til afslutning skal blandt andet bruges det endelige projektregnskab, beregning af besparelsen og anden dokumentation.
Ved ansøgning for erhvervsvirksomheder er der en speciel
opdeling af ansøgningen i to faser, som er beskrevet som
følge:

Herudover kan der være regionale puljer, der ligger administrativt ude i kommunerne. Det forventes ydermere,
at der vil tilkomme flere landsdækkende puljer over tid.
Ordningen for privatpersoner trådte i kraft den 15. oktober 2020, og ansøgningen skal laves via hjemmesiden
www.sparenergi.dk.
Virksomheder
Virksomheder og selskaber kan søge støtte til energisparende aktiviteter, såsom omlægning til LED-løsninger,
udnyttelse af overskudsvarme eller generel energioptimering af procesanlæg.

• Stamdata om virksomheden
• Opgørelse af besparelsens størrelse
• Ønsket tilskud
• Energiart, der konverteres
• Tro- og loveerklæring i forhold til, at
der kun er ansøgt i
én ansøgningsrunde.

• Detaljeret gennemgang af projekt
• Dokumentation for
før-forbruget og
før-situationen.

15
FORSYNINGSMAGASINET - NOVEMBER 2020

Ved fase 1 forholder det sig således, at de enkelte projekter
er i konkurrence med hinanden. Det betyder, at det er de
ansøgninger med størst udbytte for mindst tilskud, der tildeles tilskud inden for puljen. Dette vægtes både i forhold til,
hvilken energiart der konverteres og tilskudsbeløb pr. kWh
i besparelse. Konvertering fra fossilt brændsel til el har her
en fordel i forhold til øvrige konverteringer. Dette illustreres
med følgende eksempel fra Energistyrelsens vejledning, hvor
der er søgt om samme beløb og samme mængde energibesparelse, men hvor energiarten, der konverteres, er forskellig:
Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

Prioriteringsfaktor

1

1,25

1,33

1,5

Energibesparelse i MWh

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Støttebeløb i
øre/kWh

50,00

50,00

50,00

50,00

Støttebeløb i
øre/kWh pr år

6,16

6,16

6,16

6,16

Budpris i øre/
kWh pr år

6,16

4,93

4,63

4,11

Ansøgt støtte- 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
beløb total:

Farverne illustrerer, i hvilken rækkefølge projekterne tildeles
midler, inden puljen eventuelt slipper op.
Efter afgørelse af fase 1 har erhvervsvirksomheden normalt
cirka otte uger til at indsende fase 2.
Efter tilsagn om tilskud kan arbejdet påbegyndes, og når projektet er gennemført, er der en 30-dages frist til at indsende
den endelige dokumentation af efterforbrug og endelig beregning af energibesparelse, hvorefter tilskuddet kan udbetales.
Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at et andet
bristende punkt for at opnå tilsagn til projekterne, er en vurdering af, om projektet ville blive gennemført uden tilskuddet.
Hvis man kan svare ja til dette spørgsmål, er det nemlig sværere at søge tilskud, da projektets udførsel, grundet EU statsstøtteretlige, skal være betinget af støtten.
Skrotningsordningen
Skrotningsordningen er en særskilt ordning og relaterer sig til
skrotning af olie- og gasfyr til fordel for investering i en varmepumpe. Denne kan ansøges af såvel privatpersoner som
virksomheder, da man fra Regerings side lægger stor vægt på
udfasning af olie- og gasfyr i klimaets navn.
Ordningen kan anvendes til at søge tilskud både ved etablering af varmepumpe eller ved køb af varmepumpe på abonnement.

KONTAKT:
Peter Damsted Rasmussen
Partner, Statsautoriseret revisor i BDO
E-mail: pda@bdo.dk. Mobil: 41 89 04 48
Cecilie Uldall Duch
Trainee i BDO
E-mail: cud@bdo.dk. Mobil: 28 75 51 68
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Tax Governance i
den offentlige sektor
Forfatter: Sten Kristensen, Senior Partner, Momschef i BDO.

Som offentlig virksomhed er det vigtigt at have styr på
penalhuset, ikke kun sit eget, men i høj grad også leverandørernes. Det bliver mere og mere tydeligt, at ikke
mindst de offentlige virksomheder kommer til at spille en
afgørende rolle i forhold til at få sat kravene til samfundsansvar og overholdelse af verdensmålene ind i en fasttømret kontekst. Herunder er det efter vores opfattelse
vigtigt, at der samtidig bliver sat fokus på overholdelsen
af gældende skatte-, moms-, told- og afgiftsregler.
Som indkøber af både varer og ydelser i en global verden
sætter det også den offentlige administration under pres,
hvilket nødvendiggør, at de offentlige virksomheder gør
det helt klart overfor sine leverandører, hvad det er, man
forventer af dem. Lige såvel som man naturligvis gør det
klart for omverdenen, at man har fuldstændig styr på sine
egne forhold. Derfor skal Tax Governance ind under huden i de offentlige virksomheder.
Tanker fra vores side
Vi forventer, at de offentlige virksomheder inden for de
kommende år vil have sat klare krav både til sig selv, men
også til sine leverandører. Vi er overbeviste om, at Tax
Governance som begreb bliver et helt centralt krav, men
også, at både kommuner, regioner og offentlige virksomheder bliver langt mere tydelige i, hvad de gerne vil have,
og hvad de forventer at få ud af at sætte fokus på Tax
Governance.
Forventningen er således klar, at det offentlige Danmark i
løbet af ganske kort tid har fået forfattet gennemarbejdede Tax Governance-politikker, som vil gennemsyre både
egne økonomi- og indkøbsfunktioner, men i høj grad
også kravene til de leverandører, som gerne vil være i spil
om leverancer til det offentlige.
Tax Governance set fra BDO’s side
Tax Governance skal ses som et samlet hele af:
Virksomhedens skattepolitik og strategi
Virksomhedens risikovillighed
Virksomhedens interne kontrolprocedure.

Her vil især holdningen til korrekt afregning af alle former for skatter, krav til, at man skattemæssigt bidrager
til det samfund, som man er en del af, kombineret med
elementer fra CSR-universet omkring samfundsansvar
og de etiske forhold herom danne rammen om en samlet Tax Governancepolitik, når der er tale om en offentlig
virksomhed.
Men ét er krav og politik, noget helt andet er derimod
spørgsmålet om, hvordan der opbygges systemer til at
følge op på dette. Som revisions- og rådgivningsvirksomhed har vi typisk fokus på, hvordan vi måler på og håndterer opfyldelsen af de krav, som virksomheden har stillet
sig selv.
I BDO har vi følgende modelskabelon for Tax Governance
i forhold til intern kontrol og risk management i forhold
til leverandørerne:
Erfaringsopsamling og indhentning af data
Der skal opsamles erfaringer fra virksomhedens arbejde
med interne kontroller, risikoscoring mv.
Her tænkes normalt:
• Fælles risikobillede
• Beskrivelse af forretningsgange, interne kontroller
samt dokumentation herfor
• Test af interne kontroller
• Arbejde med udviklede hjælpeværktøjer, der understøtter virksomhedens mål
• Virksomhedens måling af ressourceforbrug og monitorering af egne mål i arbejdet.
Hvis ikke systemerne er på plads, skal der ske:
• Risikoidentifikation (tegne et fælles risikobillede)
Internt udarbejdede forretningsgangsbeskrivelser,
gerne i form af flowcharts
• Opsætte, udføre og dokumentere interne kontroller
• Udarbejdelse af tests af interne kontroller
• Monitorering af risikostyringen
• Evt. gennemgang af IT-systemer
• Fastlæggelse af samlet politik på området.
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Det interne fælles risikobillede er vigtigt
Der skal som udgangspunkt tegnes et fælles risikobillede
for alle deltagende enheder.

en pris. Derfor skal der indhentes det tilstrækkelige kendskab til de leverandører, som indbydes til at levere til den
offentlige virksomhed.

Det er klart, at det skal identificeres, om risikobilledet er
ens for alle, eller om der skal være en differentiering. Skal
der være lige meget fokus på alle lovområder, eller er der
områder, som skal have særlige fokus grundet kompleksitet eller lignende?

Samlet skal disse forhold indgå i de juridiske aftaler, der
laves med leverandørerne og naturligvis indbygges i de
eventuelle udbud, som virksomheden laver.

Det eksterne risikobillede er vigtigt
Virksomheden skal have etableret et klart billede af de
krav, der stilles til leverandørerne, samt i hvilken form
disse skal tilbagerapporteres til virksomheden. Her bliver
KYS (Know your Supplier) et bærende element.
Valget af leverandører skal naturligvis ske med basis i
virksomhedens samlede risikoprofil og ikke blot ud fra

I denne henseende er afrapporteringen, dokumentationen og opfølgningen herpå byggestenen for troværdigheden i virksomhedens Tax Governancepolitik.
Ønsker man at gå hele vejen, skal der således opbygges
et supplier risk managementsystem, der kontinuerligt
undersøger og vurderer de kerneleverandører, som virksomheden har udvalgt til at indgå aftaler med. Vurderingen kan basere sig på følgende model:

EXTERN RISK

INTERN RISK

LEVERANCE

COMPLIANT

Politiske forhold
Markedet
Lovgivning
Handelshindringer
Miljømæssige
forhold

Økonomi
Organisation
CSR
TAX policy
IT-sikkerhed
Brug af underleverandører og
deres forhold

Produkter
Leveringsbetingelser
Leveringsevne
Kapacitet

Compliance
Overholdelse
af lovmæssige
krav
Datamanagement
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FASE 0

FASE 1

Udvælgelsesproces - virksomheden - kriterier.

Aftale og information om Tax Governance
Forventningsafstemning - hvad forventer parterne mere indgående af hinanden og projektet?

Løbende proces:
Der holdes
løbende møder,
hvor der føres

FASE 2

en åben og ærlig
dialog, og hvor
BDO og virksomheden udarbejder fælles risikobillede. Tidsplan
udarbejdes og aftales.

information gives
i rette tid (herunder fra BDO om
nye regler, styresignaler mv.).

FASE 3

FASE 4

Forskellige fagliVirksomheden fremlægger og dokumenterer, at der etableres interne kontroller, jf. risikobillede - BDO vurderer niveau på interne
kontroller. BDO gennemfører test af interne kontroller.

Monitorering af ordningen/samarbejdet - dialogen/ricici/interne
kontroller mv.

ÅRSHJUL
Fase 4 - er forløbet tilfredsstillende, overgår projektet til virksomhedens årshjul.

KONTROL
COMPLIANCE

ge/materielle og
praktiske spørgsmål afklares.
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Beskrivelse af forretningsgange, interne kontroller
samt dokumentation herfor
Det er vigtigt at gennemgå om, der for alle områder er udarbejdet en forretningsgangsbeskrivelse, (gerne) i form af
et flowchart for de udvalgte risikoområder, som beskriver
opsættelsen, gennemførelsen og dokumentationen af de
nødvendige interne kontroller for de udvalgte områder.
Det er klart, at det vil forventes, at dokumentationen bør
foreligge i en samlet skabelonform, så virksomheden samlet kan følge, hvor man er i forhold til de fastsatte mål.
Test af interne kontroller
De gennemførte interne kontroller bør testes og vurderes
om de kan anses for tilstrækkelige til afdækning af risikoområderne.
Vi sætter normalt processen sådan op:
Faser i Tax Governance
		
Det kan umiddelbart virke som et stort monster at tale
om Tax Governance, men virkeligheden er, at langt de
fleste offentlige virksomheder faktisk er godt på vej, og
når fokus fra CSR-politikken kombineres med fokus på
ordentlighed i forhold til skatte-, moms- og toldregler
samtidig med, at man indskærper de krav som man har
overfor sine leverandører i forhold til samme, så er man
rigtig godt på vej.
Hos BDO står vi klar til at hjælpe dig med at komme hele
vejen i mål.

KONTAKT:
Sten Kristensen
Senior Partner, Momschef i BDO
E-mail: shk@bdo.dk. Mobil: 21 73 50 82
Kim Kirk Kaiser
Partner, Skat i BDO
E-mail: kik@bdo.dk. Mobil: 26 31 81 21
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