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Høring over udkast til bekendtgørelser om krav til samt anmeldelse 

og registrering af digitale bogføringssystemer 

 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til tre bekendtgørelser, som sætter en 

række bestemmelser i lov nr. 700 af 24. maj 2022 om bogføring (Bogføringsloven) 

om digitale bogføringssystemer i kraft. Derudover fastsætter bekendtgørelsesudka-

stene de nærmere regler om krav til sådanne systemer og om anmeldelse og regi-

strering af disse.  

 

Udkast til bekendtgørelserne omfatter alene såkaldte standardsystemer, dvs. syste-

mer der udbydes på ensartede vilkår til en ubestemt kreds af virksomheder, og som 

efter bogføringsloven skal registreres i Erhvervsstyrelsen. Nærmere regler om an-

dre systemer, herunder navnlig specialudviklede bogføringssystemer, der ikke skal 

registreres i Erhvervsstyrelsen, men hvor virksomhederne selv skal sikre, at de op-

fylder kravene efter Bogføringsloven, forventes udarbejdet i 1. halvår af 2023. 

 

Ovennævnte tre udkast til bekendtgørelser, som med dette brev sendes i offentlig 

høring, omfatter følgende: 

 

Udkast til bekendtgørelse om krav til digitale standard bogføringssystemer 

der skal registreres i Erhvervsstyrelsen efter lov om bogføring 

Udkastet fastsætter nærmere krav til digitale standard bogføringssystemer på tre 

områder. Det drejer sig om krav til registrering og opbevaring, krav til it-sikkerhed 

og krav til automatisering af administrative processer. Bekendtgørelsesudkastet 

omfatter to bilag med en række tekniske krav til registrering og opbevaring og til 

automatisering af administrative processer. Bekendtgørelsen omfatter også regler 

for udlevering af oplysninger om virksomheders registreringer og bilag til offent-

lige myndigheder.  

 

I forhold til bilag 2 i bekendtgørelsesudkastet bemærkes, at de i bilaget opstillede 

krav vedrørende en standardkontoplan, skal ses i sammenhæng med den netop of-

fentliggjorte standardkontoplan. Standardkontoplanen indeholder bl.a. konti til 

data, der indgår i skatteregnskabet. Baggrunden er, at standardkontoplanen 
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fremadrettet skal kunne understøtte udarbejdelsen af virksomhedernes skatteregn-

skab, hvilket på sigt skal bidrage til automatiseret og retvisende indberetning. 

 

Teknisk dokumentation og oplysninger om de tekniske krav, der fremgår af oven-

nævnte bilag 2, pkt. 4 og 6, kan findes på https://erhvervsstyrelsen.dk/offentlig-

hoering-bekendtgoerelser-om-digitale-bogfoeringssystemer 

 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023 med virkning for 

eksisterende systemer fra den 1. oktober 2023. 

 

Udkast til bekendtgørelse om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. 

af digitale standard bogføringssystemer  

Udkastet fastsætter de nærmere regler for anmeldelse og registrering af digitale 

standard bogføringssystemer. Bekendtgørelsesudkastet omfatter generelle regler 

om f.eks. sprog, offentliggørelse og registreringsbevis, krav til oplysninger og do-

kumentation, regler om kontrol i forbindelse med behandlingen af anmeldelsen 

samt regler om ændringer i registrerede forhold. Det foreslås, at bekendtgørelsen 

træder i kraft den 1. januar 2023, men at registrering og udstedelse af registrerings-

bevis tidligst kan finde sted fra den 1. oktober 2023. 

 

Udkast til bekendtgørelse om ikrafttrædelse af dele af lov nr. 700 af 24. maj 

2022 om bogføring (krav til digitale standard bogføringssystemer og krav til 

udbydere af digitale standard bogføringssystemer) 

Udkastet sætter de bestemmelser i bogføringsloven, som vedrører krav til digitale 

bogføringssystemer og krav til udbydere af sådanne systemer, i kraft. Det foreslås, 

at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023, med virkning for eksisterende 

systemer fra den 1. oktober 2023. 

 

Administrative og øvrige erhvervsøkonomiske konsekvenser  

Udkast til de tre bekendtgørelser har været forelagt Erhvervsstyrelsens Område for 

Bedre Regulering (OBR) mhp. vurderingen af bekendtgørelsernes administrative 

konsekvenser for erhvervslivet.  

 

OBR vurderer, at bekendtgørelse om ikrafttrædelse af dele af lov nr. 700 af 24. maj 

2022 om bogføring ikke medfører administrative konsekvenser for de omfattede 

virksomheder.  

 

OBR vurderer desuden, at bekendtgørelse om anmeldelse, registrering og offent-

liggørelse m.v. af digitale standard bogføringssystemer medfører administrative 

konsekvenser under 4. mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.  

 

Endelig vurderer OBR, at bekendtgørelse om krav til digitale standard bogførings-

systemer der skal registreres i Erhvervsstyrelsen efter lov om bogføring vil med-

føre forventede løbende administrative omkostninger på ca. 90 mio. kr. årligt og 

forventede omstillingsomkostninger på ca. 390 mio. kr. for de omfattede virksom-

heder. De administrative konsekvenser består dels i, at udbydere skal ændre deres 

digitale bogføringssystemer, så de efterlever de tekniske krav, og dels i løbende 

vedligehold af systemerne. Omstillingen af de digitale bogføringssystemer til de 

foreslåede krav er en væsentlig forudsætning for at kunne opnå den årlige 
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besparelse på ca. 2,9 mia. kr. årligt (netto) ved, at virksomheder anvender digitale 

bogføringssystemer, der understøtter automatisering af administrative processer. 

  

Vurderingen er baseret på besvarelser af en spørgeskemaundersøgelse foretaget 

blandt udbydere af digitale bogføringssystemer i august 2022. Heri blev udbyderne 

bedt om at angive estimater over deres forventede omkostninger ved at skulle ef-

terleve kravene i bekendtgørelsen. Dette har for flere af udbyderne ikke været mu-

ligt. OBR bemærker derfor, at vurderingen af de administrative konsekvenser er 

behæftet med stor usikkerhed. På den baggrund foretages en endelig vurdering af 

de administrative omkostninger (ex-post), når udbyderne har tilpasset deres digitale 

bogføringssystemer til de nye krav. 

 

Bekendtgørelse om krav til digitale standard bogføringssystemer der skal registre-

res i Erhvervsstyrelsen efter lov om bogføring og Bekendtgørelse om anmeldelse, 

registrering og offentliggørelse m.v. af digitale standard bogføringssystemer vur-

deres derudover at medføre afledte effekter på samfundsniveau. De afledte effekter 

består i, at udbydere af digitale bogføringssystemer forventeligt vil overvælte de 

nævnte administrative omkostninger ved disse to bekendtgørelser på deres kunder 

i form af højere priser på deres bogføringssystemer. De højere priser for virksom-

hederne er indregnet i den forventede samlede besparelse for virksomhederne på 

ca. 2,9 mia. kr. årligt. Hertil bemærkes, at kravet til virksomhederne om anvendelse 

af digitalt bogføringssystem, jf. Bogføringslovens §§ 16 og 17, forventeligt vil be-

tyde, at flere virksomheder end i dag vil anvende et digitalt standardbogføringssy-

stem. Herved vil konkurrencen blandt udbydere af digitale standard bogføringssy-

stemer skærpes, hvilket kan føre til lavere priser på bogføringssystemer.    

 

De tre bekendtgørelsesudkast vurderes derudover ikke at medføre erhvervsøkono-

miske konsekvenser.     

 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til ovennævnte tre be-

kendtgørelsesudkast senest den 27. oktober 2022.  

 

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Daniel Y. Bujandric på 

DanBuj@erst.dk og Kontorchef Victor Kjær på vickja@erst.dk, med henvisning til 

j. nr. 2022-11381. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Chefkonsulent Daniel Y. Bujandric på 35 29 11 

19 eller pr. mail til DanBuj@erst.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Daniel Yuki Bujandric 

Chefkonsulent  

Direkte telefon: 35 29 11 19 

DanBuj@erst.dk  

 

 

mailto:DanBuj@erst.dk
mailto:vickja@erst.dk
mailto:DanBuj@erst.dk
mailto:DanBuj@erst.dk


 

 

 

 

 

 


