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Webinar

Fredag den 21. Januar kl. 9:00–12:00



Dagens program

Velkomst og introduktion
v/ Kaj Glochau

Kl. 9:00
Relevante nyheder på
skatteområdet v/ Jan
Carstensen, Benny C. Odefey og
Claus Pedersen, EY

Kl. 9:45-10:30
GDPR – mere end blot juridisk compliance
v/ Bodil Brabæk, EY

Kl. 11:10-11:25

Hvorfor har dansk økonomi klaret sig
forholdsvis godt gennem pandemien
v/ nationalbankdirektør Lars Rohde

Kl. 9:05-9:25
”Cybersikkerhed – fra
krigshistorier til virkelighed” med
historier fra det virkelige liv
v/ Jesper D Sørensen og Jonas
Halldin, EY

Kl. 10:30-10:55
Nyt om ansættelsesret
v/ Julie Gerdes, EY

Kl. 11:25-11:40

Regnskab – aktuelle fokusområder
v/ Ditte M Jørgensen, EY

Kl. 9:25-9:45
Relevante nyheder på moms- og
afgiftsområdet
v/ Heidi Lundsgaard, EY

Kl. 10:55-11:10
Kompensationsordninger
v/ Kaj Glochau, EY

Kl. 11:40-12:00
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Dansk økonomi under pandemien – klip fra dst.dk
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Dansk økonomi efter pandemien ?



Dansk økonomi

Nationalbankdirektør, Lars Rohde



Regnskab
- aktuelle fokusområder

v/Ditte Mosegaard Jørgensen, EY
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Regnskab – aktuelle fokusområder - agenda

1) Regnskabsmæssige konsekvenser som følge af COVID-19
• Håndtering af COVID-19-kompensationer
• Præsentation af indeståender på skattekontoen
• Øvrige COVID-19-problemstillinger

2) Regnskabsmæssige fokusområder for 2021-årsrapporterne
• Ledelsesberetningen
• Kapitalandele, herunder kapitalinteresser
• Dagsværdier i regnskabet, fx investeringsejendomme
• Indefrysningsforpligtelsen

3) Kommende ændringer på regnskabsområdet
• Forlænget frist for indberetning af årsrapporten
• Øget digitalisering af bogføringsprocesserne
• Øget revisorinddragelse ved regnskabsaflæggelsen
• Skærpede krav til måltal og politikker for den kønsmæssige

sammensætning af ledelsen

Årsregnskabsloven anno 2021
► Der er ikke vedtaget ændringer i 2021
► En enkelt ændring træder i kraft for 2021
► Men nye vejledninger og fortolkninger
► Og øget praktisk erfaring med 2020-loven
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1. COVID-19-udfordringer – Modtagne og tilbagebetalte kompensationsbeløb

► Modtagne kompensationsbeløb
► Krav om bruttopræsentation – andre driftsindtægter
► Det almindelige periodiseringsprincip – samtidig med

tilhørende omkostninger
► Objektive kriterier medfører, at der ikke er krav om endeligt

tilsagn, før der sker indregning
► Kompensation indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at

tilskudsbetingelser er opfyldt, og det er sandsynligt, at
virksomheden ansøger rettidigt.

► Tilbagebetalte kompensationsbeløb
► Ændring i et regnskabsmæssigt skøn

► Tilbageføres i samme post, hvor beløbet tidligere er indregnet –
afsættes som gæld, hvis ej tilbagebetalt

► Korrektion af en fejl
► Skelne mellem væsentlige og ikke-væsentlige fejl

► Oplysning om særlige poster i regnskabet

Læs mere i artiklen på ey.dk

https://www.ey.com/da_dk/assurance/praesentation-af-modtagne-og-tilbagebetalte-covid-19-kompensationer
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1. COVID-19-udfordringer – Indeståender på skattekontoen

De større indeståender har affødt to spørgsmål:

1) Må man i regnskabet modregne indestående beløb på
skattekontoen med skyldige skattebeløb?

► Nej, lovens modregningsforbud kræver bruttopræsentation af de to poster,
da virksomheden kan sænke udbetalingsgrænsen og efter få dage få
udbetalt indeståendet på skattekontoen

► Modregning kan først ske på forfaldstidspunktet for de skyldige skattebeløb

2) Klassifikation i balancen – tilgodehavender eller likvide
beholdninger?

► EY's holdning er klassifikation som tilgodehavender, da indestående på
skattekontoen ikke er til lige så fri disposition som et bankindestående

► I visse tilfælde kan klassifikationen være likvide beholdninger ud fra en
substansbetragtning, når virksomheden betragter skattekontoen som en
del af deres løbende likviditetsstyring

► Oplysning i årsregnskabet, hvor beløbet er væsentligt

► Klassifikation af skyldige skattebeløb – kort/lang gæld
► Forfaldstidspunktet – og ikke ledelsens hensigt – er afgørende

Læs mere i artiklen på ey.dk

https://www.ey.com/da_dk/assurance/behandling-af-skattekontoen-i-regnskabet
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1. COVID-19-udfordringer – En række andre mulige konsekvenser

Regnskabsmæssige udfordringer og konsekvenser som følge af COVID-19
► Vurdering af begivenheder efter balancedagen
► Going concern-vurdering
► Særlige regnskabsmæssige udfordringer
► Ledelsesberetningen
► Dagsværdimåling
► Finansielle instrumenter
► Varebeholdninger
► Værdiforringelse af langfristede aktiver
► Forsikringserstatninger og andre godtgørelser
► Tabsgivende kontrakter
► Omstruktureringshensættelser
► Indkomstskatter
► Indregning af omsætning
► Offentlige tilskud og kompensationsordninger
► Medarbejderforpligtelser
► Leasing
► Oplysninger – særlige poster
► Andre regnskabsmæssige vurderinger og estimater Læs mere i artiklen på ey.dk

https://www.ey.com/da_dk/assurance/regnskabsmaessige-udfordringer-som-folge-af-covid-19
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2. Fokusområder for 2021-årsrapporterne - Ledelsesberetningen

► Nyt krav for 2021-årsrapporterne – Redegørelse for dataetik i ledelsesberetningen
► Gælder for virksomheder i regnskabsklasse C stor og D
► Lovkravet er opbygget efter et følg-eller-forklar-princip
► Få hjælp og vejledning til redegørelsen for dataetik:

Læs mere i artiklen på ey.dk
Rådet for Digital Sikkerhed -
Vejledning om dataetisk
redegørelse til årsrapporten

Dataetisk Råd - Dataetik -
Sådan gør du

https://www.ey.com/da_dk/assurance/redegorelse-for-dataetik-i-ledelsesberetningen
https://www.digitalsikkerhed.dk/wp-content/uploads/2021/10/Vejledning-om-dataetik-1.pdf
https://dataetiskraad.dk/sites/default/files/2021-10/Dataetik%20-%20S%C3%A5dan%20g%C3%B8r%20du.pdf
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2. Fokusområder for 2021-årsrapporterne – Kapitalandele og kapitalinteresser

► Betydningen af den nye kategori – kapitalinteresser
► For kapitalinteresser er der ikke krav om betydelig indflydelse (modsat associerede virksomheder)

► Vil kun i få tilfælde medføre ændret klassifikation af associerede virksomheder

► Kan få betydning for andre værdipapirer og kapitalandele

► Præsentation som kapitalinteresser, hvis virksomheden kun har associerede virksomheder

► Overblik over typer af kapitalandele og indregningsmuligheder

* Kostpris kan kun anvendes for kapitalandele, der ikke handles på et aktivt marked.

Læs mere i artiklen på ey.dk

Kapitel 19

https://www.ey.com/da_dk/assurance/vejledning-til-arsregnskabslovens-bestemmelse-om-kapitalinteresser
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2. Fokusområder for 2021-årsrapporterne – Dagsværdier i regnskabet

► Dagsværdier er et fokusområde
► Fx investeringsejendomme eller unoterede kapitalandele
► Et regnskabsmæssigt skøn – kompleks regnskabspost
► Fokusområde i Erhvervsstyrelsens kontroller
► ÅRL 2020 har også rettet øget fokus mod dagsværdier i årsregnskabet

► Opmærksomhedspunkter ved dagsværdi
► Årlig vurdering af dagsværdien
► Overvejelser om værdiansættelsesmetode og forudsætninger
► En række oplysningskrav
► Dagsværdireserver under egenkapitalen

► Valg af kompleks regnskabspraksis bør derfor altid overvejes
► Stigende krav til regnskabsaflægger (og revisor) ved komplekse regnskabsposter

Kapitel 5
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2. Fokusområder for 2021-årsrapporterne – Dagsværdier - Renteswaps

► Aktuelt eksempel: Virksomheder i regnskabsklasse B - D skal måle renteswaps til dagsværdi
► Ny vejledning (og fortolkning) om behandling af renteswaps i årsregnskabet

► IFRS 13 udfylder ÅRL's rammer for måling af dagsværdi af finansielle instrumenter
► IFRS 13 kræver, at man skal måle en finansiel forpligtelse på samme måde, som man måler finansielle aktiver,

herunder skal der bl.a. tages højde for kreditrisiko og modpartsrisiko
► Historisk har virksomheder anvendt den af bankerne oplyste værdi (basisværdien) som dagsværdi – og den

tager ikke højde for kreditrisiko og modpartsrisiko
► Man kan som udgangspunkt kun anvende de af bankerne

oplyste værdier, hvis det kan dokumenteres, at effekten
af ikke at indregne kreditrisiko m.v. er uvæsentlig

► Andelsboligforeninger (klasse A) kan bruge basisværdi (bankens værdi)

Læs mere i artiklen på ey.dk

https://www.ey.com/da_dk/assurance/erhvervsstyrelsens-notat-om-behandlingen-af-renteswaps-i-aarsregnskabet
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2. Fokusområder for 2021-årsrapporterne – Dagsværdier – Oplysningskrav

4 Afledte finansielle instrumenter
For afledte finansielle instrumenter skal der
oplyses om omfanget og karakteren samt
væsentlige betingelser vedrørende
instrumenterne.

5 Oplysninger om ændringer i
dagsværdier (pr. kategori):

► Dagsværdien ultimo regnskabsåret
► Årets ændringer i resultatopgørelsen
► Årets ændringer i egenkapitalen (reserve)

Gælder alle niveauer i dagsværdihierarkiet
Gælder alene urealiserede gevinster og tab

2 Centrale forudsætninger
Oplysning om centrale forudsætninger anvendt
ved beregning af dagsværdien (pr. kategori).

Gælder som udgangspunkt ved niveau 3 i
dagsværdihierarkiet.

3 Bevægelser på dagsværdireserver
Bevægelserne på dagsværdireserverne fra
primo til ultimo skal specificeres (hvis der ikke
udarbejdes en egenkapitalopgørelse).

1 Anvendt regnskabspraksis
Oplysning om indregningsmetoder og
målegrundlag, herunder den valgte
værdiansættelsesmodel.

Gælder som udgangspunkt ved niveau 3 i
dagsværdihierarkiet.

Dagsværdireserver under
egenkapitalen:

► Reserve for sikringstransaktioner
► Reserve for valutaomregning

Disse dagsværdireserver skal også
præsenteres i koncernregnskabet,

Afsnit 5.8
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2. Fokusområder for 2021-årsrapporterne – Indefrysningsforpligtelsen

Indefrysningsforpligtelsen – to muligheder:
► Kan beholdes i virksomheden (bekræftes årligt over for fonden)
► Kan helt eller delvist indbetales til fonden (kan gøres løbende for en, flere eller alle medarbejdere)

Klassifikation som kort- eller langfristet gæld baserer sig på, om virksomheden har en ubetinget
ret til at udskyde indfrielse i mere end 12 måneder:

► Som udgangspunkt præsentation som langfristet gæld. En hensigt på balancedagen om førtidig indfrielse eller en
aktuel førtidig indfrielse efter balancedagen ændrer ikke herpå (ikke-regulerende begivenhed)

► Den del af indefrysningsforpligtelsen, der som minimum skal afregnes inden for de næste 12 måneder,
præsenteres som kortfristet gæld (løbende afregning for medarbejdere, der når folkepensionsalderen)

Indeksering
► Indeksering skal ske fra 1. september 2020 til og med den måned, hvor der sker indbetaling
► Den seneste indekseringssats er fastsat til 1,5 % årligt (gælder fra 1/9-2020 til 31/5-2021)
► Den næste indekseringssats fastsættes senest 31. maj 2022 (gælder fra 1/6-2021 til 31/5-2022)
► Der skal derfor foretages et regnskabsmæssigt skøn for sidste halvdel af 2021 (1,5 %)

Læs mere i artiklen på ey.dk

https://www.ey.com/da_dk/assurance/behandling-af-indefrosne-feriemidler-i-regnskabet
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3. Kommende ændringer på regnskabsområdet

► I 2022 er der udsigt til særligt to lovforslag, som får betydning for
de nugældende danske regler på regnskabsområdet. Ændringerne
vedrører disse fire forhold:
1) Forlænget indberetningsfrist for årsrapporten
2) Øget digitalisering af bogføringsprocesserne
3) Øget revisorinddragelse ved regnskabsaflæggelsen
4) Skærpede krav til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn

► Lovforslagene forventes fremsat i Folketinget i februar 2022, hvorfor de
ikke forventes at få nogen betydning for kalenderårsregnskaberne for
2021.

1) Forlænget indberetningsfrist for årsrapporten
► Fristen for at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen forlænges fra 5 til 6

måneder efter balancedagen for regnskabsklasse B og C.
► Der er lagt op til, at ændringen først gælder fra og med 2022-årsrapporterne.
► Vi kunne håbe, at den forlængede indberetningsfrist fik virkning allerede for

2021-årsrapporterne.

Læs mere i artiklen på ey.dk

https://www.ey.com/da_dk/assurance/aendringer-i-dansk-lovgivning-paa-regnskabsomradet-i-2022
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3. Kommende ændringer på regnskabsområdet

2) Øget digitalisering af bogføringsprocesserne
► Krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale og sikkerhedskopi heraf.
► Registreringerne i bogføringen skal ske digitalt, og virksomheden skal senest 10 arbejdsdage efter registreringen sørge for, at

dokumentationen for registreringen, dvs. fakturaen eller bilaget, foreligger digitalt.
► Der gives mulighed for, at Erhvervsstyrelsen i en bekendtgørelse kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation og

brug af it-systemer til bogføring.
► Undtagelse fra digitalisering for helt små virksomheder (personlig hæftelse og nettoomsætning på maks. 300.000 kr.)
► Indførelse af risikobaseret bogføringskontrol og et markant forhøjet bødeniveau.
► Det foreslås, at den nye bogføringslov træder i kraft 1. juli 2022. Kravet om digitale registreringer i bogføringen og digital

opbevaring af regnskabsmateriale får dog først virkning fra og med 1. januar 2023.
► Lovforslaget medfører ikke, at virksomheden skal omdanne ældre papirbaseret regnskabsmateriale til digital form.

3) Øget revisorinddragelse ved regnskabsaflæggelsen
► Krav om revision eller udvidet gennemgang for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr.
► Krav om revisorerklæring (valgfri type) for virksomheder i særlige risikobrancher med nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr.
► Mulighed for at påbyde revision ved væsentlige fejl eller mangler i virksomhedens bogføring samt suspension af muligheden for

at fravælge revision i visse tilfælde.
► Oplysningen i årsrapporten om det gennemsnitlige antal ansatte skal angives, selvom det er 0.
► Virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere.
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3. Kommende ændringer på regnskabsområdet

4) Skærpede krav til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn
► Krav om at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på

virksomhedernes øvrige ledelsesniveauer – og ikke kun for det øverste
ledelsesorgan, som i dag er omfattet af kravet.

► Krav om at virksomhederne skal fastsætte et nyt og højere måltal, når det
tidligere måltal er opnået, eller et nyt måltal, når tidshorisonten for den
forventede opfyldelse er udløbet, indtil en ligelig kønsfordeling på 40/60 pct.
er nået.

► Oplysningerne om måltal, aktuelle tal og sammenligningstal for
kønssammensætningen skal angives i en oversigt i ledelsesberetningen
(svarende til hoved- og nøgletalsoversigten).

► Redegørelsen for måltal og politikker kan fremadrettet kun placeres i
ledelsesberetningen – og det kun i den omfattede virksomheds årsrapport.
Redegørelsen kan derfor ikke længere placeres på virksomhedens hjemmeside
eller i koncernregnskabet hos en modervirksomhed.

► Virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere.

Læs mere i artiklen på ey.dk

https://www.ey.com/da_dk/assurance/aendringer-i-dansk-lovgivning-paa-regnskabsomradet-i-2022
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Værktøjer til udarbejdelse af 2021-årsrapporterne

Læs mere i artiklen på ey.dk

https://www.ey.com/da_dk/assurance/eys-hjaelpevaerktoejer-til-aarsrapporter-efter-aarsregnskabsloven


Skat

v/ Claus Pedersen, Benny Odefey og
Jan Carstensen, EY
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Den offentlige ejendomsvurdering og afledte ejendomsskatter

► Fuld indfasning af nyt beskatnings- og vurderingssystem sker først i 2024, men allerede inden er der forhold at være opmærksom på

► OBS! Der sker løbende ændringer…  udskydelser og midlertidige regler…

• Nye vurderingsterminer

• 1. januar 2020 for ejerboliger med maksimalt 2 boligenheder

• 1. marts 2021 for øvrige ejendomme med mere end 2 boligenheder

• Nye offentlige ejendomsvurderinger efter nye vurderingsmetoder

• Der skal kun fastsættes grundværdi af erhvervsejendomme fremadrettet + dækningsafgift af grundværdi allerede fra 2022

• Nye satser for grundskyld, ejendomsværdiskat og dækningsafgift

• Ny metode for skatteberegning

• Fra 2-årig til 1-årig forskydning mellem vurderingsår
og beskatningsår

• Indførelse af et ”forsigtighedsprincip” – 20 % rabat i forbindelse med skatteberegningen

• Udfasning af skattestopværdier (forventet) jf. Forlig om Tryghed om boligbeskatningen samt svar til EY fra SKM den 24. oktober 2018
– dog ikke reflekteret i relevant lovgivning endnu

• Forventet vedtagelse af særlige overgangsregler – skatterabat, indefrysning og tilbagebetaling

• Ikke samme ”fordele” for ejere af erhvervsejendomme
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Familieoverdragelse af fast ejendom, 15 % reglen - status

► Der er et ”vindue” for overdragelse af personligt ejede ejendomme inden for gaveafgiftskredsen
til offentlig ejendomsvurdering +/- 15 %

► Vinduet lukkes successivt i takt med udsendelsen af de nye offentlige ejendomsvurderinger,
hvorefter der kan ske overdragelse til ny offentlig vurdering +/- 20 % (dog ikke for
erhvervsejendomme)

► Det er en betingelse for at kunne overdrage til offentlig vurdering +/- 15/20%, at der ikke er
gennemført ændringer på ejendommen, eller der foreligger ”særlige omstændigheder”

► OBS: Der kan være ”double up” på fordel pga. permanent skatterabat på grundskyld og
ejendomsværdiskat ved salg inden 31. december 2023
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Seneste dom fra Østre landsret 29/11 2021 - Sag BS-21984/2019-OLR

►Udgangspunktet er handelsværdien
►Værdiansættelse jf. 1982-cirkulæret kan ske, hvis der ikke foreligger retlige eller faktiske

ændringer eller særlige omstændigheder
►1982-cirkulæret skal fortolkes ens for dødsboer og for gaveoverdragelser
►Skatteyder har intet retskrav på anvendelse af 1982-cirkulæret
►Konkret vurdering: Der forelå særlige omstændigheder – overdragelse skulle ske til

handelsværdi
►Udlejningsejendom der blev overdraget til børn og børnebørn
► Køb 16/9 2015 for cirka 62,8 mio. kr. med overtagelse 15/12 2015

► Få dage efter overtagelse videresolgt til børn/børnebørn til 32,3 mio. kr.

► Særlig omstændighed, at ejendommen var købt i uafhængig handel 3 måneder forinden

►Refleksion: Der er tale om en ”kontroversiel” sag med bl.a. meget stor prisafvigelse og meget
kort ejertid, men ikke desto en ændring af Landsskatterettens klare praksis
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Afgørelser fra Skatterådet – en pejling på fremtidig praksis?

Afgørelse Ejertid Prisafvigelse
Overdragelse
mulig til off.
vurdering +/- 15 %

SKM2021.533.SR 2 måneder 108 % Nej

SKM2021.534.SR 1 år og 7 mdr. 49 % Nej

SKM2021.529.SR 1 år og 10 mdr. 48 % Nej

SKM2021.502.SR 2 år og 2 mdr. 36 % Nej

SKM2021.493.SR 2 år og 4 mdr. 42 % Nej

SKM2021.494.SR 3 år og 2 mdr. 35 % Ja

SKM2021.498.SR 3 år og 2 mdr. 52 % Nej

SKM2021.531.SR 3 år og 8 mdr. 56 % Ja

SKM2021.530.SR 3 år og 9 mdr. 58 % Ja

SKM2021.501.SR 13 år 51 % Ja
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Lagerbeskatning af fast ejendom fra 2023

► Lovforslag: Forventes fremsat i forbindelse med iværksættelsen af det lovforberedende arbejde i 2022

► Ikrafttrædelsestidspunkt: Forventet skattemæssig virkning fra 2023

► Danske og udenlandske selskabsbeskattede selskaber

• Bolig- og erhvervsejendomme, der anvendes til udlejning (investeringsejendomme)

• Undtagelse: Koncernintern udlejning af ejendomme, som er anvendt i koncernens egen drift, fx domicilejendomme, produktions- og
lagerbygninger

• Bundgrænse: Porteføljeværdi på over 100 mio. kr.

• Målt på koncernniveau

• Forventet samme koncerndefinition som for national sambeskatning – SEL § 31C, dvs. et spørgsmål om ”bestemmende indflydelse”

Varsling om fremtidig lagerbeskatning af fast ejendom

Hvem omfattes?

Hvilke ejendomme omfattes?
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Lagerbeskatning af fast ejendom fra 2023

• Ejendommene skal værdiansættes efter regnskabsmæssige principper til dagsværdi (primo/ultimo)

• Dvs. ingen relation til de offentlige ejendomsvurderinger

• Der skal anvendes anerkendte værdiansættelsesmetoder

• Sammenlignelige salg

• DCF- og afkastmodelberegninger

• Skattepligtig indkomst med 22 %

• Der skal fastsættes indgangsværdier i 2023

• Den historiske prisudvikling omfattes ikke af reglerne, dvs. en evt. udskudt skat frem til 2023 først udløses ved et fremtidigt salg
af ejendommen

• Gevinster/tab kan medregnes i den almindelige skattepligtige indkomst

• Adgangen til afskrivninger på ejendomme, som omfattes af lagerbeskatningen, ophører

Hvordan skal ejendommene værdiansættes?

Kan man modregne/fremføre tab?
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Udgifter til forskning og udvikling

► Hvad er det?
► Fradrag indført 1973à LL § 8B

► Incitament til mere F&U i danske virksomhederà ekstrafradrag indført fra 2018

► *Øvre grænse for grundlag på 845 MDKK I 2020 og 910 MDKK I 2021+2022.

► Eksempel: 15.000 TDKK udgifter til F&U – 22% skatteværdi af ekstrafradrag

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
101,5 101,5 130* 130* 130* 108 108 108 110

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
49,5 49,5 990 990 990 264 264 264 330
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Udgifter til forskning og udvikling

► Hvilke projekter?

► Betingelser, Juridisk Vejledning:
► Nyhedselement

► Kreativitet

► Usikkerhedsmoment

Forskning Udvikling
Originale undersøgelser med sigte på
at opnå ny videnskabelig eller teknisk
viden eller forståelse.

Anvendelsen af videnskabelig eller
teknisk viden til at frembringe nye
eller væsentligt forbedrede
materialer, mekanismer, produkter,
processer, systemer eller
tjenesteydelser.
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Udgifter til forskning og udvikling

► Hvilke udgifter?

► Udgifter der IKKE kan kvalificere omfatter bl.a.
► Udgifter til patentansøgning, salgs- og markedsanalyser m.v.

► Udgifter der kan kvalificere omfatter typisk
► Udgifter til løn, råstoffer, lokaleleje, maskiner, inventar og lignende driftsmidler.

► Indirekte udgifter fordeles efter et skøn.

► Praksis
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Udgifter til forskning og udvikling

► Hvordan foretages fradraget?

F&U
(fradrag/afskrivning med

op til 130 %)

Driftsmiddel

Straksafskrivning på
ibrugtagningstidspunktet

Afskrivning
med indtil 25 % årligt fra
ibrugtagningstidspunktet

F&U-omkostninger

Straksafskrivning i
afholdelsesåret

Afskrivning over 5 år
(bundne afskrivninger)

fra afholdelsesåret
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Udgifter til forskning og udvikling

► Skattekreditordningen, LL § 8X

► Samme definition af F&U
► Grundlag 100% (omfatter ikke ekstrafradrag)

F&U
(fradrag/afskrivning med

op til 130 %)

Driftsmiddel

Straksafskrivning på
ibrugtagningstidspunktet

Afskrivning
med indtil 25 % årligt fra
ibrugtagningstidspunktet

F&U-omkostninger

Afskrivning over 5 år
(bundne afskrivninger)

fra afholdelsesåret

Straksafskrivning i
afholdelsesåret

Skattekreditordningen
kan anvendes

Skattekreditordningen
kan anvendes
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Udgifter til forskning og udvikling

► Dokumentation?

► F&U ekstrafradrag (LL § 8B) samt skattekreditordningen (LL § 8X)

► EY – F&U ingeniører til tekniske vurderinger.

► Interviews

► Rapport

► Oversigt – kvalificerende og diskvalificerende projekter

► Tekniske beskrivelser (god hjælp til skatterådgiver og SKTST)

► Økonomi - allokering af F&U udgifter
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Cash tax savings. Cost Segregation Services

► Anlægsinvesteringer

Bygninger/
installationer Driftsmidler

Reparationer

Lineære afskrivninger
(4%) (25% saldo afskrivninger)

Opsat vedligehold

Klassifikation af anlægsinvesteringer
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Cash tax savings. Cost Segregation Services

► Eksempel

Muligt scenarie
Hvis en andel af bygningen kan
klassificeres som driftsmidler svarende til
25 MDKK

Resultat:
Merafskrivninger år 1-5: 14 MDKK
Positiv pengestrøm år 1-5: 3.1 MDKK
Nutidsværdi: 1.5 MDKK*

* NPV beregnet over 25 år med rente på 5%

Ny investering – Projektværdi på 100 MDKK
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34%

EY kan anvende interne ingeniører i vurderingen af entrepriser/ombygninger mv. til at
klassificere aktivtyper til afskrivningsberettigede formål.
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Cash tax savings. Cost Segregation Services

► Fordele

► Compliance – God dokumentation

► Væsentlig påvirkning på pengestrømme

► Tidsmæssig fordel (stor besparelse tidligt i ejerperioden)

► Permanente besparelse ved aktie-salg (udskudt skat < kurs 100)
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Grønne aktiver

► Forhøjet straksfradrag småaktiver, 31.000 dkk (2022)

► 116% afskrivningsgrundlag
► Hvornår?

► 23. november 2020 – 31. december 2022.à Obs salg fragår med 116% indtil udgangen af indkomstår 2026.

► Betingelser:
► Fabriksnye driftsmidler

► Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse

► Omfattes ikke
► Maskiner, der via egen motor drives eller kan drives af fossile brændstoffer

► Personbiler

► Andre køretøjer med nummerplade kan dog indgå med 116%

► Skibe
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Grønne aktiver

Driftsmidler

Anvendes til F&U

130 % straksfradrag

130 % aktivering
(max 25 % afskrivning pa.)

”Grønne” 116 % aktivering
(max 25 % afskrivning pa.)

100 % aktivering
(max 25 % afskrivning pa.)Ordinære fx personbiler
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Grønne aktiver

Småaktiver (31.000 kr.)

100% straksfradrag

116% aktivering
(max 25% afskrivning p.a.)
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Beskatningstidspunkt covid-19-hjælpepakke, Lovforslag 8 – vedtaget 21-12-2021

► Foreløbigt udbetalt beløb modtaget i henhold til en hjælpepakke som følge af covid-19 kan ved
opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælges medregnet i det indkomstår, hvor beløbet er
modtaget, eller i et efterfølgende indkomstår, dog senest i det indkomstår, hvor der er truffet
administrative afgørelse om retten til beløbet.
► Gælder kun for foreløbigt udbetalte beløb, hvor der efterfølgende skal træffes administrative

afgørelse om retten til beløbet.
► Bindende valg om medregning af beløb skal foretages inden udløbet af oplysningsfristen, for det indkomstår,

valget vedrører.

► Beløb modtage i 2020 kan valget ændres inden udløb af oplysningsfristen for indkomståret 2021
► Ovennævnte regler gælder også for forskudsvis udbetalte erstatninger og kompensationer, der er modtaget som følge af

lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink.

► Hvis beløb der er medregnet jf. ovenfor tilbagebetales, fradrages beløbet i det indkomstår, hvor der er truffet endelig
afgørelse om beløbet.

► Man kan dog ved anmodning efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 26 og 27, anmode om nedsættelse af
skatteansættelsen i det indkomstår, hvor beløbet er medregnet.

► Ovennævnte har virkning for beløb der er modtaget den 11. marts 2020 eller senere
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Beskatningstidspunkt covid-19-hjælpepakke, Lovforslag 8 – vedtaget 21-12-2021

► Andelsforeninger med minkavlere m.v.
► Kan opretholde adgangen til at blive beskattet som andelsforeninger i perioden frem til, at der træffes

afgørelse om erstatning eller kompensation til foreningerne.

► Skal dog opfylde visse specifikke omsætnings krav
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Lovforslag 28 (2020-21) – Transfer Pricing dokumentation – vedtaget 3-12-2020

► TP dokumentationen skal ”udarbejdes rettidigt”. Det vil sige, at den skal;
► 1) udarbejdes løbende og

► 2) indgives til Skattemyndighederne senest 60 dage efter udløb af fristen for indsendelse af
oplysningsskemaet – afløser færdiggørelseskravet i gældende ret.

► Fristen kan forlænges efter anmodning, hvis særlige forhold taler for det (eks. forlængelse af
fristen for indsendelse af oplysningsskemaet samt ”SKL §14 situationer” – eks. akut opstået
sygdom…)

► Skattemyndighederne kan foretage en skønsmæssig ansættelse, hvis TP dokumentationen ikke
er ”udarbejdet rettidigt” (NYT)

► Vurdering af bødestraf  (”ikke rettidig indgivelse”) udløses ved udløb af 60-dages fristen!
► De nye regler træder i kraft for indkomstår, der starter 1. januar 2021 eller senere.

► De første TP dokumentationer skal således indsendes senest 29. august 2022.

► Gælder ikke hvis selskabet alene eller sammen med koncernforbundne virksomheder har:
► Under 250 ansatte og enten har balancesum under 125 mio. kr. eller årlig omsætning under 250 mio. kr.
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Lovforslag 7A – vedtaget 25. november 2021

► Visse rent danske kontrollerede transaktioner undtages nu fra dokumentationspligten
► Men de er stadig omfattet af Ligningslovens §2 (armslængdeprincippet)

► Skal stadig beskrives i dokumentationen, hvis de har betydning for prissætningen af en grænseoverskridende
kontrolleret transaktion

► Dokumentationen for danske selskaber m.v. skal kun udarbejdes, såfremt den ene part i en
kontrolleret transaktion;

► Er en udenlandsk fysisk eller juridisk person eller et fast driftssted beliggende i udlandet

► Beskattes efter tonnageskatteloven

► Beskattes efter kulbrinteskatteloven

► Er omfattet af SEL §1, stk. 1, nr. 3 (Andelsbeskatning)

► Er omfattet af SEL §1, stk. 1, nr. 6 (Foreningsbeskatning)

► Er omfattet af SEL §3 (Generel undtagelsesbestemmelse).

► Grænserne for hvilke danske selskaber m.v., der er omfattet af transfer pricing
dokumentationskravet er uændret.
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Lovforslag 7A – vedtaget 25. november 2021

► Det præciseres ved en ændring af SKL §39, stk. 4, at benchmark analyser, i form af
databaseundersøgelser, er en integreret del af dokumentationskravet,

“…såfremt den anvendte transfer pricing metode og de udvalgte sammenlignelige transaktioner
nødvendiggør dette…”

► Hvorvidt en databaseundersøgelser er nødvendig vurderes efter OECD´s retningslinjer for
transfer pricing

► Fremadrettet vil en transfer pricing dokumentation således være mangelfuld, hvis den ikke
indeholder en databaseundersøgelse, hvor en sådan er nødvendig for at dokumentere
overholdelse af armslængdeprincippet.
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Ulovlig aktionærlån

► Ligningslovens § 16 E gældende fra og med den 14. august 2012

► Skattemæssigt anses aktionærlån omfattet af ligningslovens § 16 E ikke som et lån, men
► En overførsel af værdier fra selskabet til personen

► Beskatning, løn eller udbytte

► Gælder også lån til hovedaktionærens nærtstående (forældre, ægtefæller og børn)

► SKM2021.19.BR, gælder også samlevende med hovedanpartshaveren

► SKM.2021.388.ØLR, straffesag
► Hovedaktionæren tilbagebetalte det ulovlig aktionærlån, uden beskatning

► Skyldig i forsætlig skattesvig for hele beløbet, der udgjorde det ulovlige aktionærlån
► Det havde ikke betydning, at han havde betalt noget tilbage til selskabet

► Landsretten lagde vægt på, at han var blevet gjort opmærksom på det af revisor og at det var påtegnet i årsrapporterne
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Frivillig acontoskat for selskaber 1. februar 2022

► Selskaber har stadig mulighed for frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2021

► Betaling af frivillig acontoskat for indkomståret 2021 senest den 1. februar 2022

► Ved indbetaling frem til og med den 1. februar 2022 pålægges et tillæg på 0,8 %.

► Det er vigtigt at indberette den frivillig indbetaling på skattekontoen, før man betaler, ellers risikerer
man, at betalingen bliver returneret.
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Fri bil beskatning – Lovforslag L129 (2020-21) – vedtaget 9. februar 2021

► Ændring af beskatningssatser vedr. fri bil herunder miljøtillægget

► Ved fri bil i form af el- eller pluginbybridbil, i mere end 6 mdr. beskattes værdien af ladestander
ikke (gældende fra 1. juli 2021)

Satser for beregning af beskatningsgrundlaget
Indtil 30/6-21 Fra 1/7-21 2022 2023 2024 2025 og frem

Sats ved værdi under
300.000 kr. 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5
Sats ved værdi over 300.000
kr. 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5

Satser for miljøtillæg (grøn ejerafgift)
Indtil 30/6-21 Fra 1/7-21 2022 2023 2024 2025 og frem

Procent af grøn ejerafgift 150% 250% 350% 450% 600% 700%

Stigning i forhold til 2021
Indtil 30/6-21 Fra 1/7-21 2022 2023 2024 2025 og 2026

Vægtafgift, grøn ejerafgift og
CO2-ejerafgift 3,0% 9,7% 16,8% 24,4% / 36,9%
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Fri bil beskatning – Lovforslag L129 (2020-21) – vedtaget 9. februar 2021

► Bil til 400.000 kr., miljøafgift 1.260 kr. halvårlig
► Beskatning før 1/7-2021 = 98.780 kr.

► Beskatning i 2025 = 112.641 kr.

► Elbil til 400.000 kr., miljøafgift 330 kr. halvårlig
► Beskatning før 1/7-2021 = 95.990 kr.

► Beskatning i 2025 = 95.747 kr.

► Bil til 1.000.000 kr., miljøafgift 4.010 kr. halvårlig
► Beskatning før 1/7-2021 = 227.030 kr.

► Beskatning i 2025 = 294.838 kr.

► Elbil til 1.000.000 kr., miljøafgift 330 kr. halvårlig
► Beskatning før 1/7-2021 = 215.990 kr.

► Beskatning i 2025 = 230.747 kr.
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Ladestandere på bopælen – Lovforslag L6 (2021-22) – vedtaget 25/11-2021

► Afskrivningsloven
► Beskattes den skattepligtige af fri elbil eller pluginhybridbil i en sammenhængende periode på mindst

6 måneder, ansættes værdien af ladestanderen til 0 kr., hvis ladestanderen overgår til privat brug.

► Har virkning fra og med den 1. juli 2021.

► Virksomhedsordning
► Beskattes den skattepligtige af fri elbil eller pluginhybridbil i en sammenhængende periode på mindst

6 måneder, anses overførsel af ladestander fra virksomheden til den skattepligtig ikke som en
hævning.

► Har virkning fra og med den 1. juli 2021
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Afgørelser

► SKM2020.331.LSR – Udlejning af biler til ansatte

► Omfattet af fri bil beskatning

► Modregning af lejebetaling

► Ingen befordringsfradrag ved medarbejder

► Indberetnings- og indeholdelsespligt for arbejdsgiveren
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Afgørelser

► SKM2021.308.LSR – Beskatningsgrundlaget ved beskatning af fri bil

► Landsskatteretten fastslog at beskatningsgrundlag er 2.372.118 kr.

► Arbejdsgiver har oplyst, at Mercedes-Benz Sweden & Danmark, har angivet beskatningsgrundlaget til
1.157.318 kr.

► Leasingselskabet har ved indregistreringen af køretøjet den 16. november 2020, til Motorstyrelsen oplyst, at
bilens nyvognspris er 2.307.434 kr. (1. gangs indregistreret den 4. maj 2018)

► Landsskatterettens begrundelse for beskatningsgrundlag på 2.372.118 kr.

► Nyvognspris fastsættes første gang bilen er indregistreret

► Pris oplyst af Mercedes-Benz Sweden & Danmark er ikke sammenlignelig med, hvad en slutbruger skulle have betalt for bilen

► At nyvognsprisen – forstået som markedsprisen ved salg til slutbruger
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Afgørelser

► SKM2021.300.HR – Fri bil - Autocamper

► Beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4 (fri bil)

► Autocamper var egnet til privat benyttelse

► Ændring i forhold til tidligere Byretten og Landsretten (LL § 16, stk. 3 – værdi som godet måtte
antages at koste i almindelig fri handel)
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Afgørelser

► SKM2021.576.HR – ”Beskatning af penge, der ikke er tjent” – gevinst og tab på investeringer
► Skattemyndighederne har forhøjet skatteansættelserne for 2005 - 2008 og 2010 (5,2 mio. kr.).

► SFL § 27, stk. 1 nr. 5, forsætligt eller groft uagtsomt

► Og forhøjet skatteansættelserne for 2012 – 2014 (1,0 mio. kr.).
► SFL § 26, stk. 1, varsel senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

► Der kunne ikke ske genoptagelse for skatteansættelserne for 2009 og 2011 (-3,1 mio. kr.)
► For sendt i forhold til SFL § 26, stk. (1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb)

► SFL § 27, stk. 1 nr. 2, direkte følge af en ansættelse for et andet indkomstår
► Højesteret giver landsretten medhold i, at det ikke var en direkte følge af ændringerne

► SFL § 27 ,stk. 1 nr. 8, SKAT giver tilladelse til genoptagelse grundet særlige omstændigheder
► Ikke særlige omstændigheder, da ændringen alene kunne bebrejdes skatteyderen

► SFL § 27, stk. 1 nr. 5, forsætligt eller groft uagtsomt
► Højesteret udtaler at denne bestemmelser kun giver SKAT mulighed for forhøjelse og ikke en nedsættelse
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Afgørelser

► SKM2021.221.ØLR – lønmodtager eller selvstændige erhvervsdrivende

► Spørgsmål:
► Skulle 101 dykkere anses som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende

► Er arbejdsgiveren forpligtet til at indeholde skat og arbejdsmarkedsbidrag

► Hæfter arbejdsgiveren for manglende skat og arbejdsmarkedsbidrag

► Landsretten fandt at det ikke var bevist, at dykkerne drev selvstændig erhvervsvirksomhed
► Uanset at de i deres hjemland anses som selvstændige, herunder afregnede moms, og uanset at dykkerne

opfattede sig som selvstændige, skulle dykkerne i Danmark anses for lønmodtagere.

► Arbejdsgiveren hæfter for skat og arbejdsmarkedsbidrag overfor Skattemyndighederne.
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Cyberkriminalitet koster – klip fra Finans, 19/1-22



Cyber security

v/ Jesper Due Sørensen og
Jonas Halldin, EY



Are you in control of your
Cyber security – and how
your vendors operate?
An introduction to a structured approach
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Short intro to Cyber Security

Information Security
Information Security  are the measures taken to prevent information
from being accessed by unauthorized individuals, to be altered or
destroyed, and also being available when needed.
These measures can be manual, automated, physical and/or digital.

IT Security
IT Security are the technical tools, functions and capabilities used to
protect digital information.

IT security is a sub-set of Information Security

} Cyber Security
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100% Secure – it’s a myth!

► Let’s be honest – there is no such thing as 100% Security!

► Working with security is about:

Ø to be as proactive and relevant as possible based on risk

Ø avoid making mistakes to the extent that is needed given the type of confidentiality,
integrity and availability that the information that is processed, stored or transmitted

Ø be able to detect and react WHEN an event occurs – not IF – but WHEN

Ø to have a solid and tested method/routine to in a timely manner return to normal
business WHEN an incident with impact has occurred

► Working with Cyber Security is about working with Trust

► It’s about enabling the business to be able to take conscious decision based on Risk



What is Ransomware?

Ransomware attacks are typically carried
out using a Trojan that is disguised as a
legitimate file that the user is tricked into
downloading or opening when it arrives as
an email attachment. However, one high-
profile example, the "WannaCry worm",
travelled automatically between computers
without user interaction.

-Ooops, your important files are encrypted…

“Ransomware is more about
manipulating vulnerabilities in
human psychology than the
adversary's technological
sophistication”

“

Ransomware is a type of malware from crypto virology that threatens
to publish the victim's data or perpetually block access to it unless a
ransom is paid. (source Wikipedia)

Overblikswebinar 2022

https://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_horse_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/WannaCry_worm
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Selection of known Security incidents/attacks
#1 - Maersk

NonPetya ransomware forced Maersk to reinstall
4000 servers, 45000 PCs

"Imagine a company where a ship with 10 to 20 thousand
containers is entering a port every 15 minutes, and for 10
days, you have no IT,"

Estimated loss - $300M

They did NOT Pay!

A power outage in Ghana knocked a copy of the domain
controller offline and it was not reconnected to the network at
the time of the NotPetya attack.
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Selection of known Security incidents/attacks
#2 - Demant

The “critical incident” forced Demant to shut down its
entire internal IT infrastructure, with the impact
spanning from the company’s Polish production and
distribution facilities, French cochlear impact production
sites, and Danish amplifier production sites to its Mexican
production and service sites, entire Asia-Pacific network,
and ERP system.

Recovery And Mitigation Costs:
$80 million To $95 million
This includes a DKK 15m deduction thanks to the firm’s cyber insurance policy.

They did NOT Pay!

“The incident has prevented us from executing our ambitious
growth activities in some of the most important months of the
year – particularly in the US, which is our biggest market,”
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Selection of known Security incidents/attacks
#3 - ISS

No financial demands have been made towards ISS!?

ISS has chosen not to reveal any
details around cost and impact.

A cyber-attack has hit the major facilities company
ISS World, which has half a million employees worldwide.



Why?“
• For Money
• To steal data

• (innovations, credit card data, privacy data, statistics etc)

• For Fun
• Disruptive actions toward

competitor
• Hide other malicious activities

• Logfiles and other traces are not accessible
to be used to track what has happened

• Affect share prices
• And many more reasons

Overblikswebinar 2022



Selection of known Security incidents/attacks
#4 - Garmin

$10M
They Paid!!

From Garmins Annual Report
“We collect, store, process, and use personal information and other
user data. Our users’ personal information may include, among other
information, names, addresses, phone numbers, email addresses,
payment account information, height, weight, age, gender, heart
rates, sleeping patterns, GPS-based location, and activity patterns.

Due to the volume and types of the personal information and data we
manage and the nature of our products and applications, the security
features of our platform and information systems are critical.

If our security measures or applications are breached, are disrupted
or fail, unauthorized persons may be able to obtain access to user
data.

If we or our third-party service providers, business partners, or
third-party apps with which our users choose to share their Garmin
data were to experience a breach, disruption or failure of systems
compromising our users’ data or the media suggested that our
security measures or those of our third-party service providers were
insufficient, our brand and reputation could be adversely affected,
use of our products and services could decrease, and we could be
exposed to a risk of loss, litigation, and regulatory proceedings.

Depending on the nature of the information compromised, in the
event of a data breach, disruption or other unauthorized access to
our user data, we may also have obligations to notify users about the
incident and we may need to provide some form of remedy for the
individuals affected by the incident.”

Garmin has not revealed any figures on loss,
remediation costs, estimates on brand
damage or similar.

Overblikswebinar 2022



Selection of known Security incidents/attacks
#4 - Garmin

If you pay…

• you can’t be sure that the key will work – if you get one.
• You should still do a full forensic investigations to

understand the full impact of the attack
• What was stolen
• What was compromised – legal implications?

(GDPR etc.)
• Has all malware been removed
• How did they get in and have you removed all

vulnerabilities
• …

• By paying we support the criminals to continue this kind
of activities

• Get help!

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-
awareness-and-prevention-guides/no-more-ransom-do-
you-need-help-unlocking-your-digital-life

https://www.nomoreransom.org/da/index.html
Overblikswebinar 2022
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Structured approach to Cyber Security

► There are many standards to support with the work of Cyber
Security – NIST, ISO 270xx, CIS18 and more.

► Using a standard will support you to make sure you cover all needed
areas – the security landscape is massive and extremely complex.

► Establish which one suites your needs and get started.

CIS 18



Informations sikkerhed intern og eksternt



ISO 2700x

Udvikling,
vedligenoldese
og forbedring.

PLAN
Design og
etablering

CHECK
Design og
etablering

DO
Design og
etablering

ACT
Design og
etablering

Security policy

Organising information security (IS)

Asset management

Human resources security

Physical & environmental security

Communications & operations management

Access control

IS acquisition and maintenance

Business continuity management

Compliance

IS incident management

4 11 domæner
4 39 kontrolmål
4 133 specifikke

kontroller

4 Leading practice

4 Ikke produkt- eller
teknologispecifik

4Kontroller, der som
minimum bør
overvejes og fravalg
skal dokumenteres
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Maksimalt sikkerhedsniveau

Nuværende sikkerhedsniveau

Optimalt sikkerhedsniveau

1 . Application for certification
2.  Application Review & Client acceptance
3.  Proposal
4.  Execution of the stage 1 audit
5.  Execution of the stage 2 audit

6. Review and decision on certification
7.  Signing of the certification agreement
8.  AT 101 / SOC Report
9.  Delivery of the certificate
10.  Surveillance audits
11.  Recertification

►Rapid assesment – hurtigt overblik
over modenhed i forhold til
certificering

►ISF Health check – dybere analyse af
modenhed i forhold til certificering

►Certificering – 11 steps proces til
certificering

►Implementeringsvejledning – løbende
ydelse i implementeringsforløbet

Informationssikkerhed Forretningsorienteret sikkerhed Proces
Aktiver kan være
systemer og data.
Parametre:
- Tilgængelighed
- Troværdighed
- Fortrolighed

Menneskelige fejl
Brand / vand
Hacking
Tekniske fejl
DOS attack
Cloud computing
Mobile enheder
Interne besvigelser
Osv.

Risiko

Aktiver

Trusler Sikrings
-tiltag

ISO 2700x

ISO 27001 rammeværktøj Procesorienteret standard EY Leverer
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Effektiv styring af informationssikkerhed med ISO27001 rammeværket

ISO27001 Information
Security Management
System (ISMS)

Styr informationssikkerheden i din organisation på en systematisk og gennemsigtig måde
ved hjælp af et ledelsessystem, der er designet til løbende at forbedre ydeevnen og samtidig
imødekomme behov hos alle relevante parter.

Et ISMS hjælper jeres virksomhed med at…

Håndtere risici Beskytte brand og omdømme

Effektivisere drift af
informationssikkerhed Sikre løbende forbedringer

Reducere omkostninger Fjerne barrierer for nye
handelsmuligheder

Øge tilfredshed hos stakeholders Skabe klarhed på markedet

Management
Cycle
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Key drivers for Third Party Risk Management Benefits of TPRM

Extensive
dependence on the
third parties.

Increased data protection
obligations and
regulatory focus.

Need to centralize and
manage third-party risks
across the organization.

Key operational, financial,
compliance, and
technology-related
functions are increasingly
placed in the hands of
third parties.

Complex laws and
regulations mandate that
corporate control
activities that extend to
third parties.

There is often not a single
place of responsibility for
broader third-party
performance and risk
management.

Technology
As investments in TPRM
technology platforms
continue to rise,
integration with other
tools has not kept place,
often requiring manual
updates to third-party
inventories when a new
service is added.

Risk mitigation and reduction
Third party risk identification,
development and implementation
of appropriate risk management
strategies, and establishment of
ongoing monitoring.
Strategic enabler
Pro-active, holistic, TPRM drives,
increased efficiencies, cost
reductions, etc. while enabling
business strategies to outsource
services to third parties.
Governance of emerging third
party risk
Proactive identification and
management of emerging risk
indicators and regulatory
requirements.
Greater risk insights to drive
performance
Risk governance that becomes
forward-looking and can influence
strategic decisions.

Third Party Risk Management (TPRM)
Defining TPRM, drivers, benefits and themes

TPRM provides a function for management to identify, evaluate, monitor and manage the risks associated with third parties (e.g.,
vendors/suppliers, intercompany relationships, fourth parties, etc.).

Third-party
population
Organizations
continue to
enhance their
methodologies to
better assess
scope, assess and
prioritize risks of
third parties.

Operating model
Developing more
centralized
organizational
structures aligning
to the three Lines
of Defense Model
(3LOD).

Oversight and
governance
Effective third-party
risk management
reporting provides
transparency and
accountability and
drives valuable
conversations with
senior management.

Fourth-party
management
Nearly all
organizations that
identify and/or
monitor fourth
parties take an
indirect approach
to performing due
diligence.

Industry and regulatory themes for TPRM
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Third Party Risk Management (TPRM) framework
Key components that enable efficient, consistent and enterprise-wide execution

“We are seeing a consistent shift towards
centralizing ownership of the TPRM function with
responsibility for setting program expectations,

structure, strategy and direction.”

► Continuous improvement is the ongoing effort to enhance the program.

► Compliance focuses on greater alignment of TPRM policies and practices, and identifies program
outliers.

► Optimization focuses on cost efficiencies, leveraging third-party tools/services to minimize TPRM
program costs.

► Onboarding/planning and Risk assessment and due diligence determines and drives
subsequent TPRM activities through appropriate scoping and analysis based on inherent risk.

► Contracting involves negotiation, establishment and approval of contract terms and SLAs inclusive
of the right to audit, legal approval and signature, as well as an exit strategy plan and checklist.

► Monitoring is the periodic assessment of risk / service performance of a third party post
contracting.

► Issue management ensures identified risks are quantified, actioned and mitigated.

► Renewal / Termination is the determination and ongoing exposure of terminating the relationship.
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► Technology and data improves data integrity and facilitates reliable reporting.

► Inventory enables the use of a risk based approach to focus on riskier third-party relationships and
narrow down the list of in-scope third parties.

► Reporting establishes metrics on identified third-party risks and facilitates monitoring of risks.

► Risk models help ensure monitoring activities are reflective of the risk associated with third parties
and their services.

► Operating model defines clear roles and responsibilities supportive of consistent, risk based
application of enterprise-wide TPRM processes.
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Moms og afgifter

v/ Heidi Lundsgaard, EY
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Moms og afgifter – udtagningsmoms

► Ændring af reglerne for opgørelse af momsgrundlaget ved udtagning
► Ikrafttrædelse 1. juli 2021

► Baggrund:
► Når en virksomhed har opnået momsfradrag ved køb eller fremstilling af varer eller ydelser, og disse

efterfølgende anvendes:

► til privat brug for virksomhedens indehaver eller personale

► til vederlagsfri overdragelse eller

► til formål, der ikke vedrører den momspligtige virksomheds levering af varer eller ydelser

► så sidestilles denne ”udtagning” af varer og ydelser med momspligtigt salg – dvs. at der skal betales
udtagningsmoms/salgsmoms

► Efter tidligere regler (før 1. juli 2021):
► skulle momsgrundlaget opgøres på baggrund af indkøbs- eller fremstillingsprisen

► skulle der ikke betales udtagningsmoms ved udtagning af investeringsgoder, men regulering af
momsfradraget hvis ændret anvendelse inden for reguleringsperioden
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Moms og afgifter - udtagningsmoms

► Ændringer:
► Momsgrundlaget ved udtagning af varer, herunder aktiver og investeringsgoder, er efter de nye regler

købsprisen for varerne eller tilsvarende varer – i mangel heraf varens kostpris – på det tidspunkt,
udtagning sker

► Købsprisen er defineret som restværdien/markedsværdien af varen på tidspunktet for udtagning

► Indkøbsprisen kan vælges for varer eller ydelser af mindre værdi

► Momsgrundlaget ved udtagning af ydelser er de udgifter, som virksomheden har haft i forbindelse
med levering af ydelsen
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Moms og afgifter - udtagningsmoms

► Ændringer (fortsat):
► Momsgrundlaget for aktiver (ikke-investeringsgoder) kan ikke længere nedskrives lineært over 5 år,

men sidestilles med øvrige varer, fx handelsvarer

► Der skal afregnes udtagningsmoms ved momspligtig udtagning af investeringsgoder – både under og
efter udløb af reguleringsperioden (mulighed for regulering til fuldt fradrag ved udtagning inden for
reguleringsperioden)

► Udtagning af varer/investeringsgoder, der kan sælges momsfrit (fx en gammel bygning), udløser
tilsvarende ikke udtagningsmoms (men evt. regulering, hvis inden for reguleringsperioden)
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Moms og afgifter – renter af moms- og afgiftskrav

Nye regler om renter af moms- og afgiftskrav
► Lovforslag i høring om beregning af renter af krav som følge af en foreløbig fastsættelse, for

sen angivelse eller en efterangivelse
► Rente beregnes med virkning fra udløbet af den sidste rettidige betalingsdag, der skal anvendes ved

rettidig angivelse eller indberetning

► Rente beregnes uanset om det er virksomheden eller Skatteforvaltningen, der initierer
efteropkrævningen

► Ændringen foreslås at træde i kraft 1. april 2022

Baggrund
► Ønske om renteharmonisering – så virksomheder der ikke overholder deres forpligtelser til at

indberette og angive korrekt, ikke længere opnår en rentemæssig fordel.
► Bringe praksis og regler i overensstemmelse med hinanden, for så vidt angår situationer, hvor

Skattestyrelsen har opkrævet renter baseret på en forkert anvendelse af reglerne i
opkrævningsloven (styresignal sendt i høring om genoptagelse af forkert praksis)
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Moms og afgifter – transportydelser ved eksport

Nye regler om momsfritagelse for varetransport ud af EU
Styresignal - SKM2021.321.SKTST

Baggrund
► Salg af ydelser i form af transport af varer, der udføres til steder uden for EU, er fritaget med

fradragsret
► C-288/16, L.C. - salg af transportydelser i forbindelse med eksport ved brug af

underleverandør
Praksisændring - skærpelse
► Det vil fremover være en betingelse for momsfritagelsen, at transportydelser og hertil

knyttede transaktioner leveres til afsenderen eller modtageren af varerne
► Underleverandørydelser vil fremover ikke være omfattet af momsfritagelsen
► Ikrafttrædelse 1. juli 2022
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Moms og afgifter, opladning elbiler

Elafgift
► Elafgiften udgør 90,3 øre pr. kWh
► Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel opnå godtgørelse ned til 0,4 øre pr. kWh

for elektricitet anvendt i virksomheden
► Godtgørelse i samme omfang, som virksomheden har momsfradrag
► Elektriciteten skal være ”forbrugt” i virksomheden

► Godtgørelse af elafgift for opladning af elbiler efter de ”almindelige regler”
► Skatterådets bindende svar fra 2010 – i hvilke tilfælde anses elektriciteten for ”forbrugt”

i virksomheden?
► ”Når virksomheden har serviceaktiviteter med opladning af batterier til elbiler, anses

elektriciteten for at være forbrugt i en produktionsproces i virksomheden”
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Moms og afgifter, opladning elbiler

Elafgift
► Særordningen fra 2012

► Indført som følge af Skatterådets afgørelse fra 2010 for at udbrede muligheden for
godtgørelse elafgift ved opladning af elbiler.

► Krav om momsfradrag fraviges
► Forbrugskriteriet lempes
► Ladestanderen skal drives for virksomhedens ”regning og risiko”, og der skal ske en

særskilt måling af elforbrug i ladestanderen
► Tvivlsspørgsmål

► SKM2021.384.SR: Opladning af elbiler hos boligforening; SKM2021.283.SR: Opladning
af firma-elbiler hos medarbejderen; SKM2020.12.SR: Ejerskab til ladestander;
SKM2018.220.SR: Opladning i kombination med solcelleanlæg
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Moms og afgifter, opladning elbiler

Elafgift
► To regelsæt indtil 2030

► Særordningen er midlertidig og udløber i 2030
► Fordele og ulemper afhængig af model
► Samarbejde med ladestanderoperatør eller selvstændig drift?
► Opladning af elbiler på medarbejdernes private bopæl?
► Er elafgiftslovens almindelige regler stadig relevante?

► Fremadrettede rammevilkår
► Hvad sker der, når den midlertidige særordning udløber?
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Moms og afgifter, opladning elbiler

• Momsfradrag for elektricitet til opladning
• Følger de almindelige momsregler – ingen særordninger

• Rette omkostningsbærer

• Fuldstændig faktura

• Momspligtig aktivitet

• Ej fradragsbegrænsning
• Momslovens § 42, 1, nr. 6, driftsomkostningsbegrebet

• Bilforhandlere, køreskoler og biludlejningsselskaber omfattet af almindelige regler

• Momsfradrag for køb af el-ladestander
• Almindeligt driftsmiddel eller knyttet til bilen

• Afhængig af anvendelse

• Momsfradrag ved leje af el-ladestander
• Generalomkostning eller driftsomkostning vedrørende bilen
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Moms og afgifter – forventet skærpet momskontrol ved EU-varehandel

► Levering af varer til virksomheder i andre lande er momsfritaget, når
1. Dokumentation for at varen er transporteret ud af Danmark,

2. Sælger er i besiddelse af købers gyldige momsnummer og

3. Salget indberettes korrekt til VIES (tidligere benævnt listesystemet)
► Gældende fra 1. januar 2020

► Hvis ovenstående tre betingelser ikke er opfyldte, kan Skattestyrelsen opkræve 25% moms af
salgsværdien

► Rigsrevisionen har i rapport offentliggjort i november 2021 kritiseret Skattestyrelsen for
utilstrækkelig kontrol med danske virksomheders momsindberetninger.

► Gennemsnitlig årlig difference på EU-salg på 54 mia. kr.

► EY anbefaler at der foretages en vurdering af processer, interne kontroller ifm indberetninger,
transportdokumentation, samt korrektion af angivelser fra 1. januar 2020, hvis der er mangler



GDPR – mere end blot
juridisk compliance
v/ Bodil Brabæk, EY
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GDPR - sikring af såvel compliance som forretningsaktiviteter

► Hvad kan vi udlede af Datatilsynets seneste afgørelser og bødeindstillinger?

► Hvad er organisationernes største udfordringer?

► Tendenser i markedet

► Compliance har direkte betydning for virksomhedens værdi
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Datatilsynets afgørelser i 2021

► Tilstrækkeligheden af konkrete procedurer og
håndtering, herunder vedr.:
► Udstedelse af adgangskort

► Procedure for adgangskontrol

► Procedure om – og håndtering af - anmodninger fra de
registrerede

► Procedure for – og efterlevelse af - kravet om
oplysningspligt

► Manglende sikkerhed – manglende risikovurdering og
utilstrækkelig sikkerhedsforanstaltninger

► Opfølgning på anmeldte – og ikke anmeldte –
sikkerhedsbrud

Tværgående- og
afdelingsspecifikke procedurer

Har I styr på:

Den lovpligtige
artikel 30-fortegnelse og
risikovurderinger

Registrering af alle sikkerhedsbrud
Anmeldelse, hvis risiko
Orientering, hvis høj risiko
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Datatilsynets afgørelser i 2021

► Uberettiget videregivelse af personoplysninger
► Både manuelle og tekniske fejl

► Eksempler på skærpende omstændigheder:

► Fortrolige- og følsomme personoplysninger –

OBS! Hemmelige adresser

► Omfang

► Særligt udsatte registrerede

► Tilsyn med DPO-setup – DPO’ens opgavevaretagelse

► Behandling af personoplysninger på hjemmesider

E-mail politik
Privacy by design
Tilstrækkelig kortlægning

Har I styr på:

GDPR organisationen
Roller og ansvar
DPO’ens funktionsbekrivelse

Cookie setup
Privatlivspolitikker
Samtykkeløsninger
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Datatilsynets bødeindstillinger

► 19 bødeindstillinger indtil nu

► Bødeniveau: 50.000 kr.à 1,5 mio. kr.

► Er der nogen, der går uden om tilsynets søgelys?
► Både private- og offentlige organisationer

► Både store som små (fra murermester til stor hotelkæde)

► Også almenvelgørende institutioner
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Datatilsynets bødeindstillinger – omhandlede temaer

► Mangelfuld sletning

► Utilstrækkeligt sikkerhedsniveau
► Ubeskyttede devices

► Manglende adgangsbegrænsning – særligt ved fortrolige- og følsomme personoplysninger

► Transmission af fortrolige- og følsomme personoplysninger via WhatsApp – utilstrækkelig adgangsstyring

► Mangelfuld sikkerhedslog samt back-up

► Mangelfuld implementering trods gentagne hacker- og phishingangreb

► Ulovlig håndtering af indsigtsanmodning

► Uberettiget videregivelse ifm. due diligence/tilbudspligt

► Uberettiget videregivelse - automatiseret fremsendelse til begge forældremyndighedsindehavere

► Uberettiget videregivelse af straffeoplysninger om tidligere medarbejder til to kunder

► Uberettiget videregivelse - manglende anonymisering ved upload på Intra og/eller hjemmeside

► Mangelfuld håndtering af sikkerhedsbrud – manglende orientering af den registrerede
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Organisationernes største udfordringer (udvalgte)

► Fundamentet og vedligeholdelse er fortsat ikke på plads hos rigtig mange

à De gode intentioner og mange ressourcer bruges forkert

► Data skal slettes behørigt!
► Fastsætte opbevaringsperioder

► Føre disse ud i livet

► Dokumentere processen

► Leverandørstyring/databehandlere
► Fyldestgørende overblik

► Indgåelse af databehandleraftaler

► Sikring af evt. tredjelandsoverførsel

► Sikring af kontrol
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Tendenser i markedet

Dataetik - Ansvarlig dataanvendelse – Gennemsigtighed og tillid

”Dataetik handler om ansvarlig og bæredygtig brug af data samt at skabe gennemsigtighed i
virksomhedens datahåndtering. Dataetik er altså ikke bare et spørgsmål om at overholde lovgivningen,

men handler om at behandle andres data med respekt og gøre det rigtige, selv når ingen kigger”

”D-Mærket: Danmarks nye mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. D-mærket
tydeliggør hvilke virksomheder, der udviser digital ansvarlighed og giver dermed både forretningsværdi til

virksomhederne, tryghed til forbrugerne og skaber et stærkere digitalt Danmark”.
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Compliance har direkte betydning for virksomhedens værdi

Ø GDPR fylder mere og mere i Due Diligence sammenhæng

Ø Køber har fokus på hvilket ansvar, risiko og omkostning, de overtager

Ø Manglende compliance kan sågar være en ”Deal Breaker”

Ø Èn ting er sikring af den skriftlige Defence File (fremadrettet) –

men hvad med tidligere ulovlige behandlingsaktiviteter?



Nyt om ansættelsesret

v/Julie Gerdes, EY
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Nyt om ansættelsesret

► Ny ferielov på plads – men stadigvæk mange spørgsmål !
► Øremærket barsel forventes at træde i kraft 2. august 2022
► Lovændring om LBGTI personer – 1. januar 2022
► Whistleblowerlov trådte i kraft 17. december 2021
► MeToo
► Rigtig mange nye vigtige afgørelser fra arbejdsretten, de almindelige domstole,

ligebehandlingsnævnet mv. – jeg nævner nogle af de vigtigste !
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Udvalgte spørgsmål om den nye ferielov

► Den 5. ferieuge
• Ferie udover 20 feriedage, som ikke er afholdt inden den 31. december, skal udbetales til medarbejderen efter udløbet

af ferieafholdelsesperioden.

• Arbejdsgiveren og medarbejderen kan skriftligt aftale, at den 5. ferieuge i stedet skal overføres til næste
ferieafholdelsesperiode.

• Hvis en af parterne ikke ønsker overførsel, vil den 5. ferieuge skulle udbetales til medarbejderen senest 31. marts

• Hvis der er indgået en skriftlig aftale om overførsel af 5. ferieuge, skal arbejdsgiveren senest 31. december (dvs. ved
ferieafholdelsesperiodens udløb) give Feriepengeinfo (eller den der skal udbetale feriepengene) besked om
overførselsaftalen, da feriepengeudbetaleren ellers automatisk vil skulle udbetale værdien af den 5. ferieuge til
medarbejderen.

• Hvis medarbejderen får løn under ferie, skal arbejdsgiveren dog ikke give Feriepengeinfo m.v. oplysning om en
eventuel overførselsaftale

• OBS – intet formkrav på den skriftlige aftale, men sandsynligvis ikke nok med bestemmelse i personalehåndbog –
begge parter skal aktivt tilkendegive, at der er indgået en aftale om at overføre ferien for det konkrete ferieår (SMS, e-
mail, tidsregistreringssystem med godkendelse fra arbejdsgiver).
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Udvalgte spørgsmål om den nye ferielov

► Ferie op til 20 dage (direktivbeskyttet ferie)
• De første 20 dages ferie hvert ferieår, kan ikke udbetales til medarbejderen. Hvis medarbejderen ikke har afholdt 20

dages ferie (og dette ikke skyldes en feriehindring), vil ikke afholdte feriedage - op til 20 dage – bortfalde

► Foreligger der derimod en feriehindring (”særlige forhold”) for medarbejderen op til udløbet af
ferieafholdelsesperioden, vil ferien skulle overføres til næste ferieafholdelsesperiode - i tråd med det, der gjaldt efter
den gamle ferielov

► Foreligger der ingen feriehindringer, vil medarbejderen have fortabt sit krav på ferie, og arbejdsgiver vil skulle
indbetale ferien til Arbejdsmarkedets Feriefond. Den 5. ferieuge vil fortsat kunne udbetales til medarbejderen eller
overføres til næste ferieafholdelsesperiode.

► Såfremt feriehindret ferie ønskes overført, skal arbejdsgiveren meddele antallet af feriedage, der ønskes overført til
Feriepengeinfo, på den måde, som Feriepengeinfo anviser, hvorefter Feriepengeinfo videreformidler meddelelsen til
FerieKonto. Arbejdsgiveren skal give meddelelse senest 31. januar. Der skal udelukkende gives meddelelse for
medarbejdere, der får feriegodtgørelsen og ikke for de medarbejdere, der måtte få ferie med løn.
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Udvalgte spørgsmål om den nye ferielov

► Ferie fra ”miniferieåret” (16,64 feriedage)
► I forbindelse med overgangen til den nye ferielov har medarbejdere der har som minimum har været ansat i perioden

1. januar 2019 til 31. august 2019, optjent 16,64 feriedage i den nævnte periode til brug i ”miniferieåret” som løb fra
1. maj 2020 til 31. august 2020.

► Disse feriedage har en helt særlig status, idet de skal afholdes og ikke kan udbetales eller overføres. De af disse
feriedage som medarbejderne ikke har afholdt inden den 31. august 2020, er automatisk blevet overført til afholdelse
i den nuværende ferieafholdelsesperiode og skal derfor holdes inden den 31. december 2021. I modsat fald går
feriedagene tabt for medarbejderen, og værdien af disse feriedage skal arbejdsgiveren indbetale til Arbejdsmarkedets
Feriefond.
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Udvalgte spørgsmål om den nye ferielov

► Ferie fra gammel ferielov
► I det omfang, medarbejderne har overført ferie fra tidligere ferieår (fra gammel ferielov) til ”miniferieåret”, og denne

ferie heller ikke er blevet afholdt i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020, er ferien automatisk blevet overført til
den indeværende ferieafholdelsesperiode.

► Sådanne feriedage har dog ikke – ligesom ferie fra miniferieåret - nogen særlig status. Det kan således aftales at sådan
ferie overføres til næste ferieafholdelsesperiode eller alternativt skal udbetales efter den 31. december 2021.
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Øremærket barsel

► Baggrunden er, at EU’s orlovsdirektiv skal indføres i DK, senest 2. august 2022
► Lovforslaget er fremsat 22. december 2021 og skal 1. behandles den. 25. januar 2022

o Træder i kraft 2. august 2022 hvis det vedtages. Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge er
uændret. Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov. Mødre har fortsat ret til fire ugers orlov før fødslen.

o Nyt: De 48 ugers orlov delt ligeligt mellem forældrene. Hver forælder har som udgangspunkt 24 uger efter
fødslen, hvor to af ugerne skal holdes i forbindelse med fødslen. For lønmodtagere vil ni uger derudover være
øremærket, mens resten af ugerne kan overdrages.

o OBS – har intet at gøre med selve krav på betalingen af løn under barsel !
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Lovændring vedr. LGBTI personer

Lovændring træder i kraft 1. januar 2022
► Forbud mod forskelsbehandling på grund af kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika indsat i

ligestillingsloven og forskelsbehandlingsloven

► Tydeliggørelse af retsbeskyttelsen af LGBTI-personer indenfor arbejdsmarkedet

► Ved LGBTI-personer forstås lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interkønnede.

► Med lovændringen stilles ikke nye krav om særlige fysiske faciliteter på arbejdspladsen

► Ingen pligt til at indføre særlige fysiske faciliteter som f.eks. kønsneutrale toiletter og omklædningsrum

► Lovændringerne indebærer heller ikke, at reglerne i ligelønsloven om pligt til at udarbejde kønsopdelt
lønstatistik ændres, idet ligelønsloven fortsat kun opererer med to køn, jf. medarbejderens CPR-nummer

► Vi må forvente sager om krav på godtgørelse i opsigelsessituationer som følge af påstande om ulovlig
forskelsbehandling – hidtidig retspraksis er 6-12 måneders løn afhængig af sagens omstændigheder og
anciennitet
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Nyt lovkrav krav om whistleblowerordning – er I klar?

Formål med ordningen

§ Der kan indberettes om visse
overtrædelser af EU-retten
samt om alvorlige nationale
lovovertrædelser og andre
alvorlige forhold, herunder
bl.a. om:

q Økonomisk kriminalitet
og overtrædelse af
gældende
regnskabsregler

q Hvidvask, bestikkelse,
bedrageri,
dokumentfalsk,
korruption, tyveri

q Brud på
arbejdssikkerheden

q Miljøforurening
q Sexchikane, vold
q Brud på datasikkerheden

Lov om beskyttelse af
whistleblowere

§ Folketinget har vedtaget en lov
om beskyttelse af
whistleblowere. Loven
implementerer
whistleblowerdirektivet i dansk
ret og forpligter således alle
offentlige (regionale og
kommunale) samt private
arbejdsgivere med 50 eller flere
ansatte til at etablere interne
whistleblowerordninger

§ Koncernforbundne selskaber
kan opfylde forpligtelsen til at
etablere interne
whistleblowerordninger
gennem en koncernfælles
ordning

Krav til ordningen

§ Whistleblowerenheden skal
være upartisk, og
whistleblowerindberetningen
skal kunne foretages sikkert
og fortroligt

§ Whistleblower skal beskyttes
mod repressalier

§ Medarbejdere skal kunne
indberette i ordningen
Arbejdsgiver kan vælge at
også samarbejdspartnere,
leverandører, advokater,
revisorer m.v. kan indberette

§ En arbejdsgiver er forpligtet
til at opbevare skriftlig
dokumentation for
etableringen af og
procedurerne for den
etablerede
whistleblowerordning

Hvornår

§ Alle offentlige (regionale og
kommunale) samt private
arbejdsgivere med 250+
ansatte skal senest 17.
december 2021 etablere en
intern whistleblowerordning
(statslige organisationer
senest 1. november 2020)

§ Private arbejdsgivere med
mellem 50-249 medarbejdere
får frist indtil 17. december
2023

§ Alle arbejdstagere kan fra 17.
december 2021 indberette
eksternt til Datatilsynet (NB!
Gælder også arbejdstagere fra
virksomheder mellem 50-249
ansatte)

Ekstern platformsudbyder
m.v.

§ Virksomheden kan vælge en
ekstern platformsudbyder, som
systemmæssigt kan håndtere
administrationen af
anmeldelserne i
overensstemmelse med
Whistleblowerlovens
sikkerhedskrav og øvrige krav
m.v.

§ Der skal internt i virksomheden
udpeges en upartisk person eller
afdeling, som er ansvarlig for
whistleblowerordningen,
herunder modtager
indberetninger og har kontakt
med whistlebloweren

§ Virksomheden kan vælge at
indhente ekstern rådgivning til
vurdering og bistand i
forbindelse med de indkomne
anmeldelser, herunder
bekræftelse, feedback og
opfølgning overfor whistleblower
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EY’s whistleblower procesforløb

Whistleblower

Whistleblower

Intet behov for
yderligere
handlingEksternt WB

webbaseret
system

WB-Indberetning
Interne

undersøgelser

Kundens betroede medarbejdere
modtager besked om  indberetningen

EY modtager
besked om

indberetningen

Kunden
instruerer EY i at

påbegynde
vurdering og

rådgivning vedr.
indberetningen

EY påbegynder
vurdering og

rådgivning vedr.
indberetningen

Fase 1 Fase 2
Kunden & EY EY Kunden

EY rådgivning:
1. Undersøgelse og efterforskning af indberetningen

2. Rådgivning om mulige efterforskningsområder

3. Ekspertrådgivning herunder EY Forensic, EY Law, EY Tax, EY Audit,
EY Consulting m.v.

Undersøgelse og ekspertbistand

Beslutning

Valgfri ekstra
ydelser

EY bistand:

• Vurdering af, om whistlebloweren  gennem ekstern
systemleverandør har  modtaget den obligatoriske
bekræftelse på modtagelsen af  indberetningen m.v.

• Efter instruks fra kunden: EY bekræftelse på modtagelsen
overfor whistleblower.

• Indhentelse af alle relevante oplysninger, så EY kan
kortlægge temaet for indberetningen.

• Vurdering af, om den person, indberetningen omhandler,
er en af de udpegede betroede personer i
whistleblowerenheden.

• Vurdering af, om indberetningen er in/out of scope.
• Videreformidling af indberetningen til de betroede

medarbejdere.

EY bistand:

Vurdering og anbefaling vedr.
påkrævede handlinger fra
kundens side, herunder
håndtering af indberetningen
i organisationen samt
opfølgning og feedback
overfor whistleblower.

Efter instruks fra kunden: EY
opfølgning og feedback
overfor whistleblower.

Anbefaling om påkrævede
undersøgelser og
efterforskning.

EY

Valgfri ekstra
ydelser
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MeToo - 250.000 kr. i godtgørelse for seksuel chikane

► Ny dom fra Landsretten
► En kvindelig medarbejder har fået tildelt en historisk høj godtgørelse for krænkelser af seksuel karakter, som fandt

sted på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren havde ikke opfyldt sin forpligtelse til at sikre medarbejderen mod seksuel
chikane.

► Sagen kort:

► Kvinde blev i 6 måneder i 2018 udsat for grove seksuelle krænkelser af en mandlig kollega.

► Både i arbejdstiden og på arbejdspladsen: opkald og SMS-beskeder med et stærkt seksuelt indhold. Tvunget kvinden
ud på et toilet på arbejdspladsen og udsat hende for fysisk grov seksuel chikane.

► Efter at have oplyst en del af ledelsen om dele af den seksuelle chikane endte medarbejderen med at blive sygemeldt i
december 2018. Virksomheden tog dog ikke initiativ til at få chikanen stoppet.

► Kvinden fortæller i forbindelse med sygemeldingen virksomhedens øverste leder om den seksuelle chikane

► Opsiges dagen efter !

► Virksomheden siger, at medarbejderen ikke havde udført sit arbejde tilfredsstillende og meddeler under
opsigelsessamtalen, at hun fyres pga. hendes dårlige dømmekraft i privatlivet.

► Dommen viser: En arbejdsgiver har pligt til at sikre sine medarbejdere imod seksuel chikane fra kollegaer. Stor risiko
for arbejdsgiveren at opsige en medarbejder, som har klaget over seksuel chikane.
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DER SKAL UDARBEJDES EN POLITIK !

► HUSK – der er mange eksempler på sexchikane – og der er handlepligt for Jer !
Eksempler på sexchikane:
► Sjofle jokes

► Uønskede berøringer

► Opfordringer til seksuelt samkvem

► Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner

► Andre hentydninger med seksuelle undertoner– kan være via sms, e-mail, chat mv.

DER ER HANDLEPLIGT for arbejdsgiver – udarbejde en politik

► Alle virksomheder har pligt til at sikre et chikanefrit klima og til i rimeligt omfang at sikre deres ansatte mod chikane.
Udover at virksomhederne bør forholde sig til hvilken omgangstone og adfærd, der er acceptabel eller uacceptabel på
arbejdspladsen, skal virksomhederne også forholde sig til, hvordan de vil håndtere sager, hvor sexchikane har fundet
sted.

► Personalepolitik, som kan bidrage til at forebygge sexchikane og seksuelle krænkelser, herunder hvordan sagerne
håndteres

► Samarbejdsudvalget skal inddrages i udarbejdelsen af personalepolitikken.
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DER SKAL UDARBEJDES EN POLITIK !

► Eksempel på en politik (Dansk Erhverv)
► ”Vi tager henvendelser om sexchikane alvorligt. Enhver henvendelse vil blive undersøgt grundigt og fulgt op med de

nødvendige forholdsregler.

► Hvis du bliver udsat for sexchikane eller observerer, at dine kollegaer bliver udsat for sexchikane, opfordres du til straks
at henvende dig til din nærmeste leder eller HR-chefen.

► Din nærmeste leder og HR-chefen har pligt til at håndtere din henvendelse alvorligt og holde oplysningerne fortrolige
for uvedkommende.

► Afhængig af den konkrete adfærd kan du få hjælp til, hvordan du håndterer situationen fremadrettet.

► Sanktion

► Afhængig af den konkrete situation vil den, der har udøvet sexchikane, kunne få en mundtlig eller skriftlig advarsel eller
risikere at blive opsagt eller bortvist. Sanktionen vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde ud fra grovheden af
sexchikanen og omstændighederne i øvrigt.

► Hvor det er relevant, vil vi forsøge at mægle mellem de involverede.”

Kilde: Dansk Erhverv
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Udvalgte afgørelser fra det forgangne år ! Ligeløn til mænd og kvinder

Ligelønslovens regler
► Forbud mod forskelsbehandling på grund af køn ved fastsættelsen af løn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder

for alle lønelementer og lønvilkår. Ifølge loven skal der betales lige løn for samme arbejde eller arbejde, der tillægges
samme værdi.

► Hvis en medarbejder kan påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er lønmæssig
forskelsbehandling på grund af køn, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet
krænket.

► En medarbejder, der er blevet forskelsbehandlet i strid med ligelønsloven, kan kræve lønforskellen udlignet fem år
tilbage og kan desuden kræve en godtgørelse.

Sag fra Ligebehandlingsnævnet
► Ikke i strid med ligelønsloven, at kvindelig lokomotivførerelev ikke fik samme kvalifikationstillæg som fem mandlige

elever. De mandlige elever havde faglig uddannelse og betydelig erhvervserfaring, som kvinden ikke havde af relevans
for arbejdet. Derfor var forskellen i løn saglig.

► OBS: kriterierne for tillæg, lønindplacering og lønfastsættelse tillægges stor vægt i vurderingen af ulovlig
forskelsbehandling. I skal som arbejdsgivere sørge for at fastlægge saglige kriterier: Eks. relevant erfaring,
uddannelse, profil og kvalifikationer for det konkrete arbejde
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Men husk den gamle Højesteretsdom fra 2009 !

► Efterbetaling på 674.000 kr. til kvindelig kundekonsulent !

”På denne baggrund og efter oplysningerne om kundekonsulenternes anciennitet og præstationsniveau,

og da der efter vores opfattelse ikke er oplyst andre omstændigheder, der sagligt

kan begrunde lønforskellen, finder vi, at arbejdsgiver ikke har bevist, at ligebehandlingsprincippet

i ligelønslovens § 1 ikke er blevet krænket ved aflønningen af A”
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Og den nye dom fra Landsretten fra januar 2022 – 9 mio. i lønregulering !

► Kvindelig leder fik medhold i, at det var i strid med ligelønsloven ikke at tilbyde hende at
deltage i et incitamentsprogram under hendes barselsorlov, selvom hun opfyldte kriterierne for
deltagelse. Arbejdsgiver kunne ikke bevise, at den manglende invitation til at deltage ikke var
begrundet i medarbejderens barselsorlov.

► Landsretten fastslog: skærpende omstændighed, at virksomheden ikke havde udarbejdet
skriftlige retningslinjer mv. som kunne vise kriterierne for udvælgelsen af medarbejdere til
incitamentsprogrammet

► Landsretten fastslog: 9.000.000 kr. i lønregulering og 10.000 i godtgørelse for overtrædelse
af ligelønsloven



Overblikswebinar 2022111

Lovligt at bortvise medarbejder som nægte COVID test

Ny lov om forevisning af coronapas
► Arbejdsgiverne har ret til at pålægge de ansatte at forevise coronapas, så længe COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Ret til at pålægge

medarbejdere at blive testet for COVID -19 samt at blive oplyst om resultatet af resten.

► Trådte i kraft fredag den 26. november 2021.

Bortvist for at nægte COVID-19 test

► Hvis en medarbejder nægter at lade sig COVID-19 teste, vil en arbejdsgiver med den nye lov i hånden lovligt kunne bortvise medarbejderen. Det følger af en
spritny afgørelse fra afskedigelsesnævnet, som afgjorde sagen efter den tidligere COVID-19 testlov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere at
blive testet for covid-19. Det fulgte af loven, at hvis medarbejderen ikke fulgte pålægget, kunne arbejdsgiveren anvende ansættelsesretlige sanktioner,
herunder advarsel, opsigelse og bortvisning.

► Sagen handlede om en arbejdsgiver, som den 20. januar 2021 meddelte samtlige ansatte, at alle medarbejdere, der mødte fysisk på arbejde, skulle testes for
COVID-19 én gang om ugen.

► Imidlertid oplyste en af de ansatte, at han ikke ville følge pålægget om blive testet. Dette betød, at han den 27. januar 2021 fik et skriftligt pålæg om test for
COVID-19, hvor arbejdsgiveren anmodede om, at resultatet på testen skulle fremvises den 1. februar 2021, og at det kunne få ansættelsesretlige
konsekvenser i form af opsigelse eller eventuel bortvisning, hvis han ikke efterkom pålægget.

► Den 1. februar 2021 fastholdt medarbejderen, at han ikke ville lade sig teste. Det betød, at han blev bortvist. Det fik medarbejderen til i en e-mail til
arbejdsgiveren at skrive, at ”jeg gentager at jeg ikke … vil testes, og jeg er parat til med alle midler at gøre dig ansvarlig for din handling”.

Lovlig bortvisning

► Afskedigelsesnævnet gav arbejdsgiveren medhold og fastslog, at bortvisningen var lovlig



Kompensationsordninger

v/ Kaj Glochau, EY



Overblikswebinar 2022113

Hvor var vi inden nedlukningen 12/3-2020 ?

► § 27. Hvis der i forbindelse med de forebyggende
foranstaltninger, der iværksættes i medfør af denne lovs
kapital 3 for at hindre udbredelse af smitsomme og andre
overførbare sygdomme, påføres nogen tab, har
vedkommende krav på erstatning herfor fra det offentlige.

► Stk 2. Størrelsen af en erstatning i medfør af stk. 1
fastsættes af epidemikommissionen efter forhandling med
skadelidte. Såfremt der ikke kan opnås enighed om
erstatningspligten eller erstatningens størrelse, påhviler
det kommissionen at indbringe erstatningsspørgsmålet for
domstolene.

Epidemilovens §27:
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Hvad skete der den 12/3-2020 ?
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Hvad fik vi i stedet ?

Kilde: Rigsrevisionens rapport, november 2021
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Hvor mange ansøgninger har Erhvervsstyrelsen modtaget til dato ?

Kilde: Erhvervsstyrelsens opgørelse af 17/1-2022, januar 2022
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Hvordan har Erhvervsstyrelsen håndteret opgaven ?

Kilde: Rigsrevisionens rapport, november 2021
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Hvad sagde Statsrevisorerne til Rigsrevisionens rapport ?

Kilde: Rigsrevisionens rapport, november 2021
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Hvad siger Erhvervsstyrelsen ?

► Erhvervsstyrelsen modtager fortsat ansøgninger om
kompensation fra virksomheder og freelancere, der er berørt af
covid-19 restriktioner. For at hjælpe dem hurtigst muligt
prioriterer Erhvervsstyrrelsen udbetaling af yderligere
kompensation forud for slutafregningen.

► På Virk skal du indberette en række oplysninger om den periode,
du har fået kompensation for, så Erhvervsstyrelsen kan
gennemføre en slutafregning.

► Det er også på Virk, du får en foreløbig opgørelse af din
kompensation, når du har indberettet til slutafregningen. I
opgørelsen får du en indikation af, hvor meget kompensation, du
er berettiget til. Når din indberetning til slutafregningen er
sagsbehandlet, får du en slutopgørelse, hvor det fremgår om du
skal tilbagebetale kompensationen, eller er berettiget til
yderligere kompensation.

Kilde: Erhversstyrrelsen, januar 2022
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Bliver der svindlet med kompensationsordningerne ?

Kilde: Anklagemyndigheden, december 2021
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Hvad udestår ?

► Ansøgninger for aktuel periode
► A conto udbetalinger for samme
► Slutafregning og efterkontrol for forår/sommer 2020
► Tilbagebetaling af moms- og A-skattelån
► Indberetning af realiserede tal for alle perioder efter forår/sommer 2020
► Slutafregning og efterkontrol for senere perioder
► Håndtering af svindelsager
► Håndtering af Erhvervsstyrelsens afgørelser

► Afgørelserne kan ikke påklages til nogen anden administrativ myndighed

► Den i forvejen lange kø foran byretten bliver længere …..

► Der er brug for at der etableres et ankenævn
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Hvad hvis det sker igen ?
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Kommer der en bølge af corona-konkurser ?
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TAK FOR I DAG !
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