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RESUMÉ (afsnit I-IX) 

Kommissionens svar:  

I Data vedrørende bruttonationalindkomsten (BNI) og de kilder og metoder, som medlemsstaterne 

anvender til at beregne dataene, kontrolleres af Eurostat i flerårige cyklusser samt på årlig basis. 
Formålet er at sikre, at BNI-dataene er pålidelige, udtømmende og sammenlignelige på tværs af 
medlemsstaterne. Den seneste afsluttede kontrolcyklus, som er omfattet af denne revision fra 
Revisionsretten, blev foretaget i løbet af 2016-2019. Kontrollen er baseret på en model, der er 
udarbejdet af Kommissionen (Eurostat) i tæt samarbejde med eksperter fra medlemsstaternes 
nationale statistiske kontorer. Eurostat bistås i sin kontrol af BNI-ekspertgruppen, der består af 
Eurostat og eksperter fra de nationale statistiske kontorer. Hele kontrolprocessen er genstand for 
peer review af medlemmerne af BNI-ekspertgruppen. Hvert år afgiver BNI-ekspertgruppen en 
udtalelse om, hvorvidt BNI-dataene er hensigtsmæssige, og GD BUDG anvender derefter de 
pågældende data til at genberegne medlemsstaternes bidrag af de BNI-baserede egne indtægter 
til EU-budgettet. 

III Eurostats kontrolcyklus består af en grundig analyse af medlemsstaternes BNI-oversigter over 

kilder og metoder samt en detaljeret analyse af de BNI-data, som medlemsstaterne indberetter, 
hvilket muligvis fører til handlingspunkter eller forbehold for at sikre, at disse data er 
sammenlignelige, pålidelige og udtømmende. Der tages hensyn til resultaterne af dette 
kontrolarbejde ved budgetlægningen. Selv om Eurostat sammen med medlemsstaterne allerede 
har reduceret BNI-kontrolcyklussens varighed, kræves der tilstrækkelig tid til opgaven for ikke at gå 
på kompromis med omfanget og kvaliteten. 

VI Kommissionen glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at kontrolprocessen var 

effektiv. De identificerede højrisikoforhold blev målrettet via tværnationale sammenligninger og 
tværgående forbehold. Eurostat foretog som planlagt alle 16 tværnationale sammenligninger i 
løbet af cyklussen 2016-2019, og Kommissionen betragter dette som en stor bedrift. De fem 
tværgående forbehold blev fremsat ved afslutningen af kontrolcyklussen samtidig med de 
transaktionsspecifikke forbehold. I betragtning af ovenstående er Kommissionen af den opfattelse, 
at de identificerede højrisikoforhold i løbet af BNI-kontrolcyklussen 2016-2019 overordnet blev 
håndteret rettidigt. 

VII Arbejdet med tværgående højrisikoforhold afspejlede resultaterne af det prioriteringsarbejde, 

som Eurostat har udført. Som følge heraf blev to forhold med lavere potentiel indvirkning henlagt, 
og omfanget af analyserne blev indsnævret for så vidt angår yderligere tre forhold. Det blev 
vurderet, at de resterende forhold fortjente den samme høje grad af kontrol. Resultaterne og 
konsekvenserne af prioriteringen blev indberettet til og godkendt af BNI-udvalget. 

Kommissionen mener, at alle de initiativer, som Revisionsretten har anført i punkt 69, samt det 
arbejde, som medlemsstaterne har udført i forbindelse med BNI-forbeholdet vedrørende 
globaliseringsspørgsmål, har været et passende svar på dette spørgsmål. 

VIII Eurostat glæder sig over Revisionsrettens anerkendelse af, at BNI-kontrolcyklussen blev 

afsluttet som planlagt, og at medlemsstaterne rettidigt fik oplysninger om justeringer af deres 
bidrag som følge af kontrollen. Omfanget af Eurostats kontroller blev bestemt af BNI-
kontrolmodellen, der er udformet i tæt samarbejde med og godkendt af BNI-udvalget. I BNI-
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cyklussen 2016-2019 var der behov for styrket kontrol som følge af gennemførelsen af den nye 
nationale regnskabsstandard, ENS 2010.  

Med hensyn til de forbehold, der er gældende efter afslutningen af kontrolcyklussen, bemærker 
Kommissionen, at dette er et normalt træk ved BNI-kontrolprocessen. 

Kommissionen anerkender, at anvendelsen af væsentlighedstærsklen ved BNI-kontrollen har sine 
begrænsninger, da den potentielle indvirkning af de identificerede svagheder ved BNI i mange 
tilfælde ikke er kendte på det tidspunkt, hvor de bliver identificeret. 

IX Kommissionen accepterer alle anbefalingerne undtagen delanbefaling 2 b), som den accepterer 

delvist.  

INDLEDNING (punkt 1-26) 

Ingen svar fra Kommissionen.  

REVISIONENS OMFANG OG REVISIONSMETODEN 
(punkt 27-35)  

Ingen svar fra Kommissionen.  

BEMÆRKNINGER (punkt 36-104) 

Kommissionens svar: 

39 Kommissionen glæder sig over Revisionsrettens anerkendelse af risikovurderingsmodellen for 

BNI og af den rolle, den har spillet med hensyn til tilstrækkelig identificering af alle højrisikoforhold. 
Det skal bemærkes, at ud over konsekvenserne for direkte kontrol havde tildeling af tre 
risikokategorier til medlemsstaterne i risikovurderingsmodellen yderligere konsekvenser for 
strukturen i BNI-kontrolcyklussen. Disse omfattede rækkefølgen/prioriteringen af de enkelte landes 
kontrol, dennes omfang samt minimumsantal BNI-informationsbesøg pr. land. 

44 Eurostat anvendte oplysninger, som det havde indsamlet under sine indledende kontroller til 

at revurdere risikoniveauet og anslå den potentielle effekt af de 18 tværgående forhold, som blev 
identificeret i 2016. Kommissionen mener, at den revurdering af risikoniveauet, der blev foretaget i 
2017, er et vigtigt bevis for prioritering, hvorefter de mindre risikable tværgående forhold fik 
mindre opmærksomhed ved den efterfølgende kontrol. Det blev vurderet, at de resterende forhold 
fortjente den samme høje grad af kontrol, hvilket efter Kommissionens opfattelse har bidraget 
positivt til at sikre, at BNI-dataene til beregning af egne indtægter er hensigtsmæssige. 

45 En vigtig konsekvens af prioriteringen af de tværgående højrisikoforhold var også 

bekræftelsen af, at langt størstedelen af de forhold, der i første omgang blev identificeret til 
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tværnationale sammenligninger, faktisk bør følges op med detaljerede kontroller på tværs af 
landene. Eurostat foretog som planlagt alle tværnationale sammenligninger i løbet af cyklussen, 
hvilket førte til efterfølgende forbedringer inden for disse områder gennem handlingspunkter 
og/eller forbehold, der er løst af medlemsstaterne.  

Fælles svar på punkt 46 og 47: Kommissionen bemærker, at der i 

Revisionsrettens analyse af "A"-handlingspunkter kun blev taget hensyn til effekten af de 
handlingspunkter, der er blevet adresseret tilfredsstillende af medlemsstaterne. I analysen blev der 
ikke taget hensyn til effekten af forbehold, der blev fremsat, da handlingspunkterne ikke var blevet 
adresseret tilfredsstillende, idet disse oplysninger ikke var tilgængelige på det tidspunkt, hvor 
revisionen blev gennemført. Det er rimeligt at antage, at effekten af de respektive forbehold vil 
være større end for handlingspunkterne. 

Kommissionen bemærker, at de udvalgte medlemsstater tegner sig for en fjerdedel af de 
handlingspunkter, der følger af de tværnationale sammenligninger. 

48 Efter prioriteringen af tværgående forhold i 2017 blev hele risikovurderingen genstand for 

endnu en revision i 2018 i overensstemmelse med den af BNI-udvalget vedtagne tilgang. For hver 
medlemsstat blev resultaterne for de enkelte kriterier, hvor det var relevant, ajourført, i takt med at 
nye oplysninger blev fremlagt. Denne ajourføring har ikke medført, at der er behov for ændringer i 
listen over tværgående forhold eller en yderligere prioritering heraf. 

50 For så vidt angår planlægning og prioritering af kontroller, er det risikoniveauet, der 

bestemmer, hvornår kontrollen skal påbegyndes (og i hvilken rækkefølge de enkelte 
områdeansvarlige skal gennemføre kontrollerne). Desuden var det fra starten planlagt, at der 
kunne foretages på hinanden følgende besøg i lande (hvis det var relevant) frem til december 2019 
(dokument GNIC/332 "Verifying GNI for own resource purposes — outline of the control approach"), 
som kan have betydning for tidsplanen for fremsættelse af handlingspunkter for lande, der er 
genstand for flere besøg. 

51 Kommissionen bemærker, at denne analyse er baseret på tidspunktet for fremsættelse af 

handlingspunkter, og at der i analysen ikke tages hensyn til de foregående skridt som f.eks. 
udfyldelse af spørgeskemaet til vurdering af BNI-oversigten, formulering af spørgsmålene og den 
indledende vurdering af medlemsstaternes svar, afholdelse af informationsbesøg, osv. Disse andre 
skridt er yderligere bevis på, at Eurostat prioriterer kontrollen af højrisikolande. 

53 Eurostats prioritering af landekontrollerne var baseret på resultaterne af 

risikovurderingsmodellen og andre relevante rammedokumenter. De landeansvarlige prioriterede 
generelt deres kontrol (herunder afholdelse af BNI-informationsbesøg) efter risikoniveauet for de 
lande, der indgik i deres portefølje. 

Endvidere viser den faldende tendens til at fremsætte handlingspunkter, at Eurostat bestræbte sig 
på at fremsætte handlingspunkter så tidligt som muligt i processen. 

56 BNI-bestanddele til direkte kontrol blev udvalgt i overensstemmelse med de respektive 

rammedokumenter, navnlig dokument GNIC/333 vedrørende risikovurderingsmodellen til beregning 
af BNI-baserede egne indtægter og dokument GNIC/334 med retningslinjer for direkte kontrol. 

Resultaterne af den anden del af risikovurderingen forpligter ikke den landeansvarlige til at 
udvælge områder med den højeste risiko til direkte kontrol. Risikoanalysen (anden del) er et 
værktøj, der gør det lettere at foretage denne udvælgelse — som resulterer i en pulje der kan 



 

5 

vælges fra — men er ikke bestemmende herfor i sidste ende. Udvælgelsen af områder til direkte 
kontrol var baseret på den valgte risikovurdering, den landeansvarliges kvalitative overvejelse og 
høring af lederen af BNI-teamet. 

58 Hvert enkelt handlingspunkt blev aftalt mellem Eurostat og den pågældende medlemsstat. 

Denne aftale indeholdt en tidsfrist, der skulle overholdes, og som i realiteten er en prioritering af 
arbejdet under hensyntagen til flere faktorer, f.eks. tilgængelighed af statistiske kilder, 
kompleksiteten af de pågældende forhold, revisioner, tidsplaner, arbejdsbyrde og opgaver osv.  

59 Kommissionen mener, at medlemsstaterne har gode forudsætninger for at bedømme 

kompleksiteten og den potentielle indvirkning af handlingspunkter og om nødvendigt planlægge og 
prioritere arbejdet på dem i overensstemmelse hermed i samarbejde med Eurostat. Denne praksis 
blev fulgt gennem hele kontrolcyklussen. 

62 Kommissionen glæder sig over medlemsstaternes tilfredshed med kvaliteten af samarbejdet 

og den vejledning, der er givet i løbet af BNI-kontrollen. 

63 De to forhold vedrørende margener ved handel med finansielle aktiver og vejledning om 

dagpenge er meget komplekse emner, som de berørte eksperter har haft brug for tid til 
(henholdsvis ECB-eksperter i margener ved handel med finansielle aktiver samt Eurostats eksperter 
i vejledning om dagpenge) at udarbejde klare og operationelle retningslinjer for, hvilket landene har 
behov for til at adressere forbeholdene. 

Kommissionen noterer sig en række forslag fra de nationale statistiske kontorer, men er af den 
opfattelse, at de relevante retningslinjer, f.eks. i form af GNIC/GNIG-anbefalinger, allerede er blevet 
fremlagt som led i BNI- ELLER kontrolprocessen og via relevante kanaler. 

66 Eurostat har i mange år behandlet globaliseringsrelaterede spørgsmål ud fra et 

virksomhedsstatistisk perspektiv (f.eks. med fokus på asymmetrier i handelsstrømme og 
sammenkædning af mikrodata), hvilket har bidraget til at forbedre den underliggende infrastruktur 
til måling af globaliseringens indvirkning på nationalregnskaberne. De største BNI-indvirkninger 
skyldes imidlertid pludselige og store ændringer i multinationale virksomheders forretningsmodeller 
efter ændringer i EU's lovgivning/beskatning i midten af 2010'erne, som navnlig berørte visse 
medlemsstater, som f.eks. flytningen af alle aktiver, som det fremgår af sagen fra Irland, der er 
beskrevet i Revisionsrettens punkt 68. 

67 Der har været en langsom udvikling i multinationale virksomheders forretningsmodeller i EU i 

mange år, indtil der i perioden fra 2014 og frem skete nogle ganske store ændringer i nogle få 
store multinationale virksomheder. Navnlig afskaffelsen af visse skatteoptimeringsordninger samt 
ændringerne i EU's momsordning førte til hurtige ændringer i visse multinationale virksomheders 
forretningsmodeller. 

70 Anvendelsen af globaliseringsforbeholdet er blevet drøftet med medlemsstaterne på møder i 

BNI-ekspertgruppen. Under disse drøftelser blev 2016 foreslået som et muligt referenceår. Flere 
medlemsstater gjorde dog indsigelse mod denne løsning, idet de anførte, at den lå alt for langt 
tilbage i tiden, og de understregede, at det i praksis er umuligt at indhente de nødvendige 
supplerende oplysninger for 2016 fra de multinationale virksomheder i lyset af deres erfaringer fra 
BNI-pilotprojektet. Under hensyntagen til denne situation, relevant dokumentation fra BNI-
pilotprojektet om multinationale virksomheders aktiviteter, potentielle problemer med dækning og 
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pålidelighed samt byrden for multinationale virksomheder og de nationale statistiske kontorer har 
Kommissionen besluttet at anvende 2018 som referenceår. 

71 Kommissionen mener, at tidsplanen for globaliseringsforbeholdet (dvs. at det omfatter årene 

2018 og frem) er passende. Kommissionens tjenestegrene gentager, at den fremgangsmåde og 
tidsplan, der er blevet grundigt drøftet på særlige møder med de nationale statistiske kontorer, 
efter deres mening er forsvarlig og forholdsmæssig, at den er baseret på de vurderede risici, og at 
den fuldt ud er i overensstemmelse med de allerede indhentede oplysninger. Kommissionen 
accepterede ikke den tilhørende del af Revisionsrettens anbefaling i revisionserklæringen fra 2020 
og fastholder sin holdning i denne henseende. 

72 Den potentielle indvirkning på BNI som følge af de tværgående forhold vedrørende 

globaliseringen blev vurderet i forbindelse med risikoanalysen af tværgående forhold med henblik 
på at prioritere arbejdet med disse forhold (og derfor blev globaliseringsarbejdet prioriteret højt). 
Den vigtigste faktor, der blev taget i betragtning på det tidspunkt, var omfanget af 
globaliseringsfænomenet, da der ikke var dokumentation for potentielle forvanskninger af 
merværdien og BNI på grund af, at der måske ikke er taget passende højde for globalisering i 
nationalregnskaberne.  

På tidspunktet for fremsættelsen af det tværgående forbehold var en sådan dokumentation 
imidlertid tilgængelig og taget i betragtning. Ifølge resultaterne fra rapporten om BNI-pilotprojektet 
("Report on the GNI MNE Pilot Exercise") fra november 2019 var der ingen beviser for betydelig 
forvanskning af merværdien i forbindelse med kontrollen af de multinationale virksomheder (året, 
hvorpå tilgangen var baseret i pilotprojekterne om multinationale virksomheders aktiviteter, var 
2016). 

73 At globaliseringen havde en "betydelig indvirkning på nationalregnskaberne" fører ikke 

nødvendigvis til forvanskninger af BNI, der skal adresseres gennem forbehold. 

På baggrund af det hidtidige arbejde, f.eks. i forbindelse med BNI-pilotprojektet om multinationale 
virksomheders aktiviteter, er der ingen dokumentation for større forvanskninger af BNI på grund af, 
at der måske ikke er taget passende højde for disse forhold i nationalregnskaberne.  

Det skal bemærkes, at selve "sagen fra Irland" blev behandlet korrekt ifølge den konceptuelle 
vejledning (hvilket betyder, at det indførte system korrekt opfangede og afspejlede forekomsten af 
det pågældende fænomen i BNI-dataene).  

For så vidt angår resultaterne af det arbejde med disse forbehold, som blev fremlagt af en 
medlemsstat i september 2021, er de relevante rapporter ved at blive analyseret af Eurostat. 

75 Kommissionen gentager, at omfanget af og anvendelsesperioden for forbeholdet vedrørende 

globalisering blev grundigt drøftet med medlemsstaterne på møderne i BNI-ekspertgruppen, og at 
de afspejler de holdninger, der er kommet til udtryk under disse drøftelser. 

77 Kommissionen afsluttede alle kontroller som planlagt, dvs. ved udgangen af 2019. I det 

specifikke tilfælde Frankrig kunne den planlagte kontrol ikke afsluttes inden udgangen af 2019 på 
grund af, at BNI-oversigten for Frankrig ikke var af tilstrækkelig kvalitet, hvilket er omfattet af et 
generelt forbehold. BNI-oversigten for Frankrig blev indsendt i marts 2020 og kontrolleret, og det 
generelle forbehold blev ophævet i 2021. 
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Med hensyn til de forbehold, der er gældende efter afslutningen af kontrolcyklussen, bemærker 
Kommissionen, at dette er et normalt træk ved BNI-kontrolprocessen. 

83 For så vidt angår væsentlighedstærsklen, godkendte BNI-udvalget den væsentlighedstærskel 

på 0,1 % af BNI, som Eurostat foreslog i oktober 2014. Som det fremgår af Revisionsrettens 
undersøgelse af de nationale statistiske kontorer (jf. punkt 86), opfattes denne tærskel som 
tilstrækkelig af langt de fleste medlemsstater. 

85 Som nævnt i rammedokumentet om væsentlighedstærskel (GNIC/283) punkt 5, "kan tærsklen i 

princippet fastsættes som en værdi eller en procentdel. Af de to mulige løsninger foretrækker 
Eurostat klart procentsatsen, da brugen af en værdi for små lande kan føre til en ubetydelig 
konklusion for næsten alle forhold." 

89 De nationale statistiske kontorer har udarbejdet deres BNI-oversigter i overensstemmelse med 

vejledningen til BNI-oversigter, som er et af de rammedokumenter, der er udarbejdet af Eurostat 
og vedtaget af BNI-ekspertgruppen. Det er overladt til medlemsstaterne at vælge, om de vil 
benytte muligheden for at udelade beskrivelsen af en bestemt bestanddel på de i vejledningen 
anførte betingelser. 

90 I forbindelse med formuleringen af spørgsmålene til de nationale statistiske kontorer har 

Eurostats områdeansvarlige fulgt spørgeskemaet til vurdering af BNI-oversigten (GIAQ), som er et 
af de rammedokumenter, der er udarbejdet af Eurostat og vedtaget af BNI-ekspertgruppen. 

91 Jf. "Outline of the control approach" (GNIC 332) var praksis i forhold til fremsættelse af 

handlingspunkter som følger: hvis der forelå dokumentation for, at den potentielle indvirkning af de 
identificerede svagheder stadig ligger under væsentlighedstærsklen, blev der ikke fremsat noget 
handlingspunkt eller forbehold vedrørende disse svagheder. Eurostat fulgte denne praksis gennem 
hele BNI-kontrolcyklussen 2016-2019 i alle sine kontrolværktøjer ( spørgeskemaet til vurdering af 
BNI-oversigten (GIAQ), informationsbesøg, direkte kontroller, tværnationale sammenligninger).  

Hvad angår de fleste af de fremsatte handlingspunkter, forelå der på det tidspunkt, hvor de var 
fremsat, ingen tilgængelige oplysninger om overslag over det pågældende forholds potentielle 
indvirkning på BNI, hvilket betyder, at det ikke kunne udelukkes, at der forelå betydelig indvirkning.  

Kommissionen mener, at medlemsstaterne er bedst i stand til at foretage vurdering af 
væsentlighed. Hvis der var fremsat handlingspunkter, betyder det, at der ikke umiddelbart var fuld 
dokumentation for uvæsentlighed. 

Et eksisterende handlingspunkt eller BNI-forbehold, hvor den (mulige) indvirkning på BNI ikke var 
kendt på tidspunktet for fremsættelsen, kan ophæves, hvis der fremlægges dokumentation for, at 
den ikke er væsentlig. 

92 Kommissionen bemærker, at resultaterne af Revisionsrettens analyse, som er beskrevet i 

punkt 92, betyder, at for hele 25 % af de undersøgte tilfælde af handlingspunkter, hvor 
indvirkningen, som landene har angivet, i første omgang blev anset som uvæsentlig, viste den 
endelige indvirkning sig at være væsentlig. 

93 Kommissionen gentager sin holdning om, at anvendelsen af væsentlighedstærsklen fandt sted 

i hele BNI-kontrolcyklussen 2016-2019, herunder på et tidligere tidspunkt af kontrollen, i de 
tilfælde, hvor der umiddelbart var fuld dokumentation tilgængelig. 
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94 Når Eurostat og den pågældende medlemsstat blev enige om et A-handlingspunkt, krævede 

det eventuelt en metodologisk ændring. Ved indgåelse af en sådan aftale kunne medlemsstaterne 
generelt enten ikke fremlægge fuld dokumentation for udelukkelse af, at de pågældende forhold 
var væsentlige, eller også foretrak de først at præcisere den respektive metodologi. 

I forbindelse med BNI-kontrollen er medlemsstaterne bedst i stand (i et hvilket som helst led i 
kontrollen) til at dokumentere og påvise, at et forhold ikke er væsentligt. På dette grundlag 
vurderer Eurostat derefter pålideligheden af dokumentationen. I løbet af BNI-kontrolcyklussen 
2016-2019 blev der fremlagt fuld dokumentation af medlemsstaterne for, at virkningen af 
svaghederne ikke var væsentlig, og at der ikke var fremsat nogen handlingspunkter eller forbehold. 

95 I 2014 blev den nye regnskabsstandard, ENS 2010, gennemført i medlemsstaternes 

nationalregnskaber. Derfor var cyklussen 2016-2019 særlig udfordrende, og den omfattede en 
række nye elementer, f.eks. risikovurdering, tværnationale analyser af visse horisontale forhold, 
stigende anvendelse af direkte kontroller osv. Denne skærpede kontrol resulterede i et stort antal 
handlingspunkter og forbehold og en stigende arbejdsbyrde for både Eurostat og landene. [Ifølge 
Kommissionen var denne indsats nødvendig for at nå det endelige mål for BNI-kontrolprocessen, 
som er at give rimelig sikkerhed for kvaliteten af de BNI-oplysninger, der anvendes på BNI-
baserede egne indtægter.] 

96 Eurostats database med forbehold indeholder, hvor det er tilgængeligt, et groft skøn over 

forbeholdets indvirkning/potentielle indvirkning på BNI. Den præcise endelige indvirkning på BNI og 
dens bestanddele er et led i den tekniske udtalelse om ophævelse af forbehold for alle år, hvori der 
er fremsat forbehold. I de fleste tilfælde er der ikke detaljerede oplysninger om indvirkningen på 
BNI på tidspunktet for indførelsen af forbeholdet, de landespecifikke filer/databasen over forbehold 
bliver løbende ajourført, og den endelige indvirkning bliver integreret i den tekniske udtalelse. 

Eurostat har imidlertid taget skridt til at give et bedre overblik over indvirkningen på BNI af de 
handlingspunkter og forbehold, der er fremsat og adresseret i løbet af cyklussen 2020-2024. 

97 Et stort antal forbehold som følge af de analyserede handlingspunkter (24 ud af 130 

handlingspunkter) betyder, at den endelige gennemsnitlige 
indvirkning/medianindvirkning/maksimale indvirkning af de forhold, der er omfattet af de 
analyserede handlingspunkter for de seks lande, højst sandsynligt vil være højere (og andelen af 
punkter uden indvirkning vil være lavere). Det er rimeligt at antage, at de punkter, der overgår til at 
være forbehold, vedrører mere komplekse og/eller mere væsentlige forhold end de punkter, der 
kunne adresseres og afsluttes, og som derfor vil føre til større revisioner. 

99 Ved revisionen blev kun en lille del af forbeholdene ophævet. Et stort antal forbehold, der 

stadig verserede, betyder, at den endelige gennemsnitlige/median-/maksimale indvirkning af de 
forhold, der er omfattet af forbehold højst sandsynligt vil være endnu højere (og andelen af 
forbehold uden indvirkning vil være lavere). Det er rimeligt at antage, at de forbehold, der stadig 
verserer, vedrører mere komplekse og/eller mere væsentlige forhold end de forbehold, der kunne 
behandles og afsluttes hurtigere, og kan derfor føre til større revisioner. 

102 Kommissionen vil gerne påpege, at BNI-kontrol er en yderst kompleks proces, og 

dokumentationen heraf afspejler denne kompleksitet. Eurostat har defineret 
dokumentationsstandarderne for denne proces i "Dokumentationsgrundlaget (GNIC/335)", der er 
godkendt af BNI-udvalget, med henblik på at dokumentere hvert trin af kontrollen korrekt. 
Kommissionen er af den opfattelse, at retningslinjerne, trods dokumentationens anerkendte 
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kompleksitet, blev fulgt, og at dokumentationen har tjent sit formål godt (f.eks. at sikre af 
driftssikkerheden over tid og give ledelsen mulighed for at udføre sine tilsynsopgaver). 

104 Eurostat tog skridt til yderligere at forbedre og standardisere dokumentationen for arbejdet 

med BNI-kontrollen i cyklussen 2020-2024 (f.eks. ved at revidere dokumentationsgrundlaget, tilføje 
vejledninger til, hvordan GIAQ skal udfyldes, udforme den fælles skabelon for logfiler for at højne 
dokumentationens ensartethed, integrere oplysninger om handlingspunkterne, forbeholdene, 
uvæsentlige forhold til opfølgning, herunder indvirkningerne på BNI, i logfilerne osv.) 

KONKLUSIONER (punkt 105-109) 

106 Kommissionen mener, at der generelt var en prioritering af rækkefølgen og omfanget af 

kontrollerne i landene baseret på resultaterne af risikovurderingen, og arbejdet med tværgående 
forhold afspejlede klart resultaterne af den relevante prioritering (jf. også svarene på punkt 44-48, 
50, 51 og 53). 

Udvælgelsen af områder til direkte kontrol var baseret på den valgte risikovurdering, den 
landeansvarliges kvalitative overvejelse samt høring af BNI-teamets leder hos Eurostat, som 
fastsat i de relevante rammedokumenter. Kommissionen mener, at dokumentationen for BNI-
kontrolprocessen allerede er meget omfattende i denne forbindelse (jf. også svarene på punkt 56).  

I løbet af kontrolcyklussen 2016-2019 blev der ikke formelt fastlagt prioritetsniveauer for 
handlingspunkterne (bortset fra at der blev skelnet mellem A- og B-handlingspunkter), men 
prioriteringen af arbejdet med handlingspunkter blev håndhævet ved at fastsætte forskellige 
tidsfrister for de enkelte punkter efter aftale mellem medlemsstaterne og Eurostat. Denne aftale 
indeholdt en tidsfrist, der skulle overholdes, og som i realiteten er en prioritering af arbejdet under 
hensyntagen til flere faktorer, f.eks. tilgængelighed af statistiske kilder, kompleksiteten af de 
pågældende forhold, revisioner, tidsplaner, arbejdsbyrde og opgaver osv. (jf. også svarene på punkt 
58 og 59). 

Anbefaling 1 — Bedre prioritering af højrisikoforhold 

Kommissionen accepterer anbefaling 1 a). 

Kommissionen accepterer anbefaling 1 b). Kommissionen vil bestræbe sig på yderligere at 
prioritere og strømline de fremtidige BNI-cyklusser i denne henseende i overensstemmelse med 
Revisionsrettens anbefalinger.  

Kommissionen accepterer anbefaling 1 c). Kommissionen vil fortsat overvåge og forbedre sin 
dokumentation for udvælgelse af områder til direkte kontrol under hensyntagen til Revisionsrettens 
anbefalinger med hensyn til dokumentation. 

Kommissionen accepterer anbefaling 1 d). Kommissionen vil i samarbejde med medlemsstaterne 
undersøge mulige måder at forbedre prioriteringen af arbejdet ned handlingspunkter på. 

107 Kommissionen bemærker landenes tilfredshed med, at Eurostat yder passende og rettidig 

støtte med hensyn til tværgående forhold, som oplyst af Revisionsretten (jf. punkt 61 og 62).  

Eurostat har sammen med medlemsstaterne gjort en omfattende indsats for at tackle 
globaliseringen. Kommissionen mener, at alle de initiativer, som Revisionsretten har indberettet i 
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punkt 69, har sikret rettidig og tilstrækkelig støtte til landene med hensyn til dette forhold (se også 
svarene på punkt 66 og 67).  

For så vidt angår globaliseringens indvirkning på BNI mener Kommissionen, at det er 
hensigtsmæssigt at anvende forbeholdet om globalisering på årene fra 2018 og frem. 
Kommissionen mener, at den fremgangsmåde og tidsplan, der er blevet grundigt drøftet på særlige 
møder med de nationale statistiske kontorer, er forsvarlig og forholdsmæssig, og at de er baseret 
på de vurderede risici og i fuld overensstemmelse med de allerede indhentede oplysninger. På 
baggrund af det hidtidige arbejde, f.eks. i forbindelse med BNI-pilotprojektet om multinationale 
virksomheders aktiviteter, er der ingen dokumentation for større forvanskninger af BNI på grund af, 
at der måske ikke er taget passende højde for disse forhold i nationalregnskaberne (året, hvorpå 
tilgangen var baseret i pilotprojekterne om multinationale virksomheders aktiviteter, var 2016). 

Anbefaling 2 — Yde rettidig støtte til medlemsstaterne og 

begrunde begrænsningerne af forbehold bedre 

Kommissionen accepterer anbefaling 2 a). Kommissionen bemærker landenes tilfredshed med, at 
Eurostat yder passende og rettidig støtte med hensyn til højrisikoforhold, og den vil bestræbe sig 
på at yde yderligere støtte ved at tage hensyn til Revisionsrettens anbefaling.  

Kommissionen accepterer delvist anbefaling 2 b). Kommissionen er indforstået med at give en 
passende begrundelse for de perioder, der er omfattet af de fremtidige forbehold, hvor det er 
relevant. Kommissionen mener, at der er foretaget tilstrækkelig analyse og givet tilstrækkelig 
begrundelse for forbeholdet vedrørende globaliseringen, som ligger til grund for Revisionsrettens 
anbefaling. Selv om Kommissionen er enig i, at de perioder, der er omfattet af forbeholdene, bør 
begrundes tilstrækkeligt, mener den, at en endnu dybere analyse (end i det rapporterede tilfælde af 
globalisering) i denne sammenhæng ikke ville føre til en omkostningseffektiv anvendelse af 
ressourcerne. Kommissionen afviser derfor den del af delanbefalingen, der opfordrer til så 
vidtgående analyser. 

109 Med hensyn til de forbehold, der er gældende efter afslutningen af kontrolcyklussen, 

bemærker Kommissionen, at dette er et normalt træk ved BNI-kontrolprocessen. 

Omfanget af Eurostats kontroller blev bestemt af BNI-kontrolmodellen, der er udformet i tæt 
samarbejde med og godkendt af BNI-udvalget. I BNI-cyklussen 2016-2019 var der behov for 
styrket kontrol som følge af gennemførelsen af den nye nationale regnskabsstandard, ENS 2010.  

Kommissionen anerkender, at anvendelsen af væsentlighedstærsklen ved BNI-kontrollen har sine 
begrænsninger, da den potentielle effekt af de identificerede svagheder ved BNI i mange tilfælde 
ikke er kendte på det tidspunkt, hvor de bliver identificeret. 

Anbefaling 3 — Forbedre kontrolcyklussens produktivitet 

Kommissionen accepterer anbefaling 3 a). Kommissionen bemærker den positive holdning, som 
medlemsstaterne har givet udtryk for i Revisionsrettens undersøgelse vedrørende den nuværende 
væsentlighedstærskel. Kommissionen vil ikke desto mindre bestræbe sig på yderligere at forbedre 
effektiviteten af kontrolcyklussen i tæt samarbejde med BNI-ekspertgruppen ved at analysere 
hensigtsmæssigheden af den nuværende væsentlighedstærskel. 

Kommissionen accepterer anbefaling 3 b). Kommissionen vil sammen med medlemsstaterne drøfte 
mulige måder, hvorpå man bedre kan integrere begrebet væsentlighed i kontrolarbejdet i de 
kommende cyklusser. 
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Kommissionen accepterer anbefaling 3 c). Eurostat har allerede taget skridt til at forbedre og 
standardisere dokumentationen for arbejdet med BNI-kontrollen i cyklussen 2020-2024, som går i 
retning af Revisionsrettens anbefaling, og det vil undersøge muligheden for yderligere forbedringer 
i denne henseende. 
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