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Artikel til revisorer 
 

Mangelfulde indberetninger og erklæringer for elek-
tronisk udstyr  
 
Producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr skal årligt 
indberette mængder af dette udstyr i henhold til WEEE-reglerne. Samtidig 
skal virksomhederne indsende revisorerklæring for indberettede mæng-
der, kategoriseret som ”husholdningsudstyr”, hvis omsætningen udgør 
mere end 1 mio. kr. Formålet med reglerne er at skabe grundlag for en 
retfærdig fordeling af ansvar og omkostninger ved bortskaffelse af elek-
tronikaffald. 
 
Indberetningerne skal ske til DPA-System (Dansk Producentansvarssy-
stem), og fra 2012 skal revisorer udføre erklæringen via log-in på dpa-
system.dk.  
 
Typiske fejl og mangler 
Miljøstyrelsen har som tilsynsmyndighed i samarbejde med Deloitte gen-
nemgået tidligere indberetninger og erklæringer. Ved gennemgangen er 
konstateret mange alvorlige fejl og mangler, som Miljøstyrelsen ikke øn-
sker at se fremadrettet. De hyppigste fejl er: 

• De indberettede mængder angives ikke i kilogram som påkrævet, 
men i andre enheder som eksempelvis antal produkter og DKK. 

• Erklæringen baseres på de tal, som virksomheden indberetter til 
de kollektive ordninger som f.eks. Elretur, men data er ikke i over-
ensstemmelse med indberetningen til det nationale register hos 
DPA-system 

• Der anvendes gennemsnitsvægte til beregning af mængder, hvil-
ket ikke er tilladt 

• Der sker sjældent korrektion af eventuelle fejl konstateret af revi-
sor. 

 
De nævnte fejl og mangler vil som regel kunne opfanges og udbedres 
under revisors erklæringsarbejde. Miljøstyrelsen konstaterer dog, at revi-
sorernes arbejdshandlinger i visse tilfælde er mangelfulde, og ikke over-
holder revisionsstandarden og proceduren for erklæring.  
Miljøstyrelsen påpeger vigtigheden af, at indberetningerne er ledsaget af 
en revisorerklæring og at denne udføres i henhold til bestemmelserne. 
Erklæringen skal sikre pålideligheden af de indberettede data og er såle-
des med til at forebygge konkurrenceforvridning mellem de enkelte produ-
center.  
 
Hvad skal du som revisor være opmærksom på? 
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Den nye online-erklæring har gjort det nemmere at overholde kravene til 
erklæringen, da den sikrer, at alle nødvendige trin i processen følges. Der 
er dog stadig punkter, der kræver særlig opmærksomhed fra revisor. 
 
Den opdaterede standard ”Elektronisk erklæring afgivet af revisor om 
markedsført elektronik til brug for husholdninger” er udformet i overens-
stemmelse med revisionsstandarden ISRS 4400 DK. Standarden og tilhø-
rende vejledning kan findes på dpa-system.dk. Som revisor skal du kon-
trollere, at producenten har kategoriseret udstyret korrekt til henholdsvis 
erhverv og husholdningsbrug. Erklæring afgives på de mængder, der er 
registreret til husholdningsbrug. Som del af erklæringen skal du rekvirere 
10-20 stikprøver blandt de omfattede produkter og efterprøve, at produ-
centens oplysninger er korrekte – bl.a. ved at kontrolveje udvalgte produk-
ter.  
 
Revisor bør være opmærksom på, at de kollektive ordninger er kommer-
cielle virksomheder, der tilbyder at løse en opgave for producenter og 
importører. Dette medfører, at der kan opstå fejl i data. F.eks. kan en virk-
somhed og en kollektiv ordning aftale at udligne et økonomisk mellemvæ-
rende via den rapportering, der foregår fra virksomheden til den kollektive 
ordning. Her er det vigtigt, at være opmærksom på, at erklæringen ikke 
kontrollerer den økonomiske relation mellem virksomhed og kollektiv ord-
ning, men derimod skal tilsikre, at tallene for de markedsførte mængder er 
korrekte i forhold til indberetningen til myndigheden. 
 
Bærbare batterier og akkumulatorer registreres separat hos SKAT, og der 
gælder særlige regler for opgørelsen heraf. 
 
Se nærmere definition af slutbruger og kategorisering samt reglerne for 
batterier og akkumulatorer på www.dpa-system.dk under ”Produkter”. De 
særlige krav til revisor er beskrevet under ”Andre aktører”. 
 
 
Undtagelser 
Hvis omsætningen af det omfattede udstyr højst udgør 1 mio. DKK. (eks-
klusiv moms), kan virksomheden fritages for revisorpåtegning af indberet-
tede mængder og kan i stedet indsende en ledelseserklæring, som be-
kræfter omsætningsværdien. Ledelseserklæringen skal indsendes via log-
in på dpa-system.dk. 
 
Der er ikke krav om revisorerklæring for batterier. 
 
Miljøstyrelsen kan anmode om dokumentation for oplysninger i ledelses-
erklæringen.  
 
 Hvad er WEEE? 
WEEE står for ”Waste from Electrical and Electronic Equipment” og anvendes 
i hele EU som en fælles betegnelse for affald fra elektriske og elektroniske 
produkter. I Danmark er WEEE-kravene udmøntet i Elektronikaffaldsbekendt-
gørelsen. Yderligere information om reglerne findes på dpa-system.dk. og 
spørgsmål vedrørende kravene kan rettes til Miljøstyrelsen. 
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