
 
 

  

 

 

Kriterier for fritagelse fra 
krav om revisorerklæring 

                       
Jan. 2023 

Ved revision af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen er reglerne ændret 
for, hvornår der skal udformes ledelses- og/eller revisorerklæring i 
forbindelse med indberetning af markedsførte mængder.   

Ændringen udvider kredsen af forpligtede til også at omfatte 
producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter til 
brug i erhvervsvirksomheder. Således gælder forpligtelsen til at 
udforme ledelses- og/eller revisorerklæringer for alle producenter og 
importører omfattet af producentansvaret for elektrisk udstyr uanset 
slutbrugersegment. Det følger af hovedreglen i 
elektronikaffaldsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, som fastslår, at alle 
producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter 
(EEE) skal lade deres indberetning af markedsførte mængder attestere.  

Ændringen af bekendtgørelsen medfører endvidere, at kun 
producenter/importører med en vis volumen skal være omfattet af 
kravet om udformning af revisorerklæringer. Virksomheder kan således 
opnå fritagelse for kravet om at udforme revisorerklæringer, hvis de 
opfylder kravene nævnt i de følgende kriterier (boksen til højre).    

Virksomheder som er fritaget for kravet om udformning af 
revisorerklæring, skal i stedet attestere en ledelseserklæring, som 
berigtiger de indberettede markedsførte mængder.
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Kriterier 
 

Virksomheden er fritaget for 
kravet om at udforme 

revisorerklæring, hvis: 

Virksomheden har en årlig 
omsætning på det Danske 

marked på højst 1 mio. DKK ekskl. 
Moms på elektrisk udstyr 

omfattet af producentansvar 

ELLER 

opfylder to af følgende tre 
kriterier i de sidste to kalenderår: 

1. En balancesum på højst 
DKK 7 mio. 
 

2. En samlet 
nettoomsætning på højst 
DKK 14 mio. ekskl. Moms. 
 

3. Et gennemsnitligt antal 
heltidsbeskæftigede i 
løbet af regnskabsåret på 
højst 10 personer. 
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