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4. november 2014 

Høring af bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning til 
Danmarks Statistik i høring.  
 
Bekendtgørelsen er en konsekvens af § 68 i lov nr. 1231 af 18. december 2012 om 
ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation 
m.v. (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressort-
overførsel m.v.). 
 
Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal der gradvist ske en over-
gang til obligatorisk digital indberetning, så indberetning for alle erhvervsvirk-
somheder sker digitalt ved udgangen af 2015. Dette krav omfatter indberetning til 
alle lovpligtige statistikker. Bekendtgørelsen fastlægger, at indberetning til de 
berørte statistikker vil foregå via Virk.dk. Herudover vil der på en række områder 
være muligheder for at indberette via andre løsninger, herunder system-til-
system løsninger. 
 
Bekendtgørelsen indebærer, at kommunikationen vedr. indberetning foregår digi-
talt via Digital post eller e-mail. Virksomhederne angiver selv deres foretrukne 
kommunikationskanal. Første gang en virksomhed skal indberette til en statistik 
sendes en orienteringen til Digital post senest 20 dage før indberetningsfristen. 
Anmodning om indberetning fremsendes senest 10 dage før indberetningsfristen. 
De tidligere frister var henholdsvis 28 og 14 dage. 
 
Der vil være mulighed for dispensation fra kravet om digital indberetning. Di-
spensation kan gives enten generelt eller individuelt. Generel fritagelse vedrører 
grupper af virksomheder, hvor digitalisering endnu ikke er mulig, fx udenlandske 
virksomheder, som ikke har et dansk CVR-nummer. Individuel dispensation gives 
på anmodning fra virksomheder i særligt forekommende situationer. For indivi-
duelle dispensationer er der en tidsbegrænsning på to år. Der kan søges om di-
spensation fra kravet om digital indberetning senest 15 dage før indberetningsfri-
sten. Ansøgningen behandles herefter inden for 5 dage. De tidligere frister var 
henholdsvis 21 og 7 dage. 
 
Den tidligere dispensationsbestemmelse for virksomheder med en årlig omsæt-
ning under 1 mio. kr. bortfalder. De berørte virksomheder kan som andre virk-
somheder søge om dispensation fra kravet om digital indberetning.  
 
Der indføres en midlertidig dispensationsmulighed for enkeltmandsejede firmaer 
(firmaer i regnskabsklasse A) og mindre selskaber (firmaer i regnskabsklasse B), 
så disse kan indsende et internt regnskab i stedet for at indberette digitalt til 
regnskabsstatistikken. Dispensationen gælder til 31. december 2015. 
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Eventuelle bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse bedes sendt til chefkon-
sulent Bo Johansen på mail bjo@dst.dk senest tirsdag 2. december 2014 kl. 
12.00. 
 
Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsen bedes rettet til kontorchef Carsten 
Zornig på mail czo@dst.dk eller tlf. 39 17 32 51. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Søren Schiønning Andersen 
Afdelingsdirektør 
Erhvervsstatistik 
Direkte tlf.: 39 17 39 31 
ssa@dst.dk  

 


