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Ny registerforordning – (EU) 2019/1122

 Gælder fra 1. januar 2021 

 Nye GDPR regler allerede i kraft

 Dækker KUN EU-Konti. Forordning 389/2013 
fortsætter for Kyotokonti (DK-konti)

 Kvoteregisteret ændres fra 1. januar 2021

 Ny dokumentation skal indsendes ved 
førstkommende periodiske tjek efter 1. 
januar 2021.
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Afsender

GDPR
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Nye GDPR regler

 Er trådt i kraft men ikke fuldt implementeret.
 Generelt er alle data og dokumenter særligt sikret, så 

kun os i registerteamet kan tilgå dem.
 Data og dokumenter må ikke gemmes længere end 

10 år fra en person er slettet fra registeret eller en 
konto er lukket. 

 Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi håndterer 
det og finder alle gamle data.

 Straffeattester må slet ikke gemmes fra 1. januar 2021 
– uanset at de er særlig sikret.

I vil ikke mærke forskel!
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Afsender

Brexit
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Brexit – hvad sker der?

 HVIS UK underskriver udtrædelsesaftalen, forbliver de 
i Kvotesystemet indtil udgangen af 2020.

Det betyder:
 Deres virksomheder får allokeret kvoter og skal 

rapportere og returnere ligesom jer.
 Deres kvoter er fuldt gyldige i hele Europa og de kan 

handles frit.

Hvis udtrædelsesaftalen IKKE underskrives inden 31. 
januar 2020:
 Vi forventer at EU-Kommissionen lukker for UK’s

register ved midnat. Evt. kvoter på UK konti vil være 
tabt.
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Afsender

Nye funktioner i Kvoteregisteret

Fra maj 2020
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Link til Schweitz

 Gældende fra 1. januar 2020. Teknisk link åbnes sidst i 
maj 2020

 Kvoter i de to registre kan bruges i begge registre.
 Forsinkelse på transaktioner til/fra Schweitz – længde 

endnu uvis
CHU= kvoter CHUA = luftfartskvoter

 Luftfart skal kun rapportere ét sted

 FAQ om aftalen: 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/marke
ts/docs/faq_linking_agreement_part1_en.pdf
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Afsender

Soft token (App)
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Soft Token mobile app

 Ny app - Soft Token mobile app

 Erstatter login med mobilnr. + password

 Træder i kraft i maj 2020. Overgangsordning til maj 2021

 Vejledning og yderligere information kommer senere
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Hvid liste / Sort liste

 Ikke alle typer og versioner telefoner kan anvendes. 

 Skal kunne hente apps på App Store og Google Play

 EU-Kommissionen vil udstede: 

over modeller og versioner, som kan anvendes

Sort liste over enheder, som ikke kan anvendes

Erhvervsstyrelsen 12

12



Afsender

Nye regler fra 2021
Del 1

Erhvervsstyrelsen 13

13



Afsender

Nye dokumentationskrav
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Nye dokumentationskrav

 Ny og mere grundig dokumentation

 Nogle dokumentationskrav bortfalder

 Vi indhenter fortsat selv dokumentation

 Hjælp til datatjek fra andre Medlemsstater
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Nye dokumentationskrav 

Handelskonti Compliancekonti

Reelle ejere: Navn, fødselsdato 
og nationalitet

Nyt krav Nyt krav

Straffeattester for direktionen Eksisterende krav Nyt krav

Oplysninger om moder- og 
datterselskaber 

Nyt krav Nyt krav

LEI nr. hvis det er tildelt* Nyt krav Nyt krav

EPRTR nr. hvis det er tildelt* Ikke et krav Nyt krav

Bankoplysninger Eksisterende krav Nyt krav

Årsrapport Bortfalder Ikke et krav

Stiftelsesdokument Bortfalder Ikke et krav
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Nye dokumentationskrav - LEI nummer

 LEI = Legal Entity Identifier er en kode 
som alle virksomheder, som handler 
med Finansielle instrumenter skal have
(undtagen enkeltmandsvirksomheder)

 Yderligere oplysninger findes på 
Finanstilsynets hjemmeside
https://www.finanstilsynet.dk/
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Nye dokumentationskrav - E-PRTR nr.

 E-PRTR = European Pollutant Release and Transfer Register

 Hvis virksomheden er registreret i E-PRTR registeret
skal nummeret registreres i CO2-kvoteregisteret

 Læs mere om E-PRTR på deres hjemmeside:
https://prtr.eea.europa.eu/#/home
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Afsender

Ændring af kontrollerne
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Periodisk tjek – ændret hyppighed

 Nuværende forordning:
 Tjek foretages for alle kontotyper mindst hvert 3. år

 Ny forordning:
 Tjek foretages for handelskonti mindst hvert 3. år

 Tjek foretages for andre kontotyper mindst hvert 5. år

 OBS. Tjek for Driftsleder- og Luftfartskonti med mange handler forventes at 
blive foretaget hyppigere end hvert 5. år
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Afsender

Markering af transaktioner
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Markering af bilaterale transaktioner

 Fra 2021 skal der markeres ved igangsættelse af transaktioner

 Yes hvis transaktionen er til en anden virksomhed end egen virksomhed

 No hvis transaktionen er til egen virksomhed
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Afsender

Kaffepause til kl. 10.45
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Eydís Ingamundardóttir Susanne Petersen
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