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Høring over nye bestemmelser til lov om bogføring  
 
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til en række nye bestemmelser, 
der skal indsættes i udkast til forslag til lov om bogføring, der blev sendt 
i offentlig høring den 10. november 2021. 
 
Lovforslaget forventes fremsat snarest muligt. 
 
Baggrund 
De nye bestemmelser gennemfører initiativet Automatisk Erhvervsrap-
portering i den politiske aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi 
der blev indgået den 21. januar 2022 mellem Regeringen (Socialdemokra-
tiet) og DF, SF, RV og KD. 
 
Indhold 
Bestemmelserne er indsat i udkastet til en ny bogføringslov og omhandler 
følgende elementer: 
 

 Virksomheder skal benytte et digitalt bogføringssystem. Kravet 
omfatter alle virksomheder, der har pligt til at udarbejde en årsrap-
port samt personligt ejede virksomheder, hvor den årlige nettoom-
sætning overstiger 300.000 kr. 

 Lovforslaget indeholder endvidere de overordnede krav til et digi-
talt bogføringssystem. 

 Udbydere af bogføringssystemer på det danske marked skal lade 
deres bogføringssystem registrere i Erhvervsstyrelsen. Erhvervs-
styrelsen vil i forbindelse med anmeldelsen kontrollere om kra-
vene er opfyldt.  

 Virksomheder som anvender et bogføringssystem, der ikke er re-
gistreret (f.eks. specialudviklede bogføringssystemer eller uden-
landske bogføringssystemer), er selv ansvarlige for at sikre, at det 
bogføringssystem de anvender, opfylder kravene. 

 Der indføres risikobaseret kontrol både med virksomheder, der 
ikke anvender et registreret bogføringssystem, og med udbyderne. 

 Bemyndigelse til at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere reg-
ler om kravene til de digitale bogføringssystemer.  

 Bemyndigelse til at erhvervsministeren på sigt kan fastsætte nær-
mere regler om offentlig opbevaring af centrale dele af regnskabs-
materialet ved automatisk fremsendelse af de pågældende oplys-
ninger fra de digitale bogføringssystemer.  
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 Bemyndigelse til at erhvervsministeren på sigt kan udstede regler 
om obligatorisk brug af e-fakturering. 
 

Ikrafttræden 
Loven træder i kraft den 1. juli 2022.  
 
Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af kravet om 
brug af et digitalt bogføringssystem. Det vurderes dog, at kravet om at 
bruge digitale bogføringssystemer tidligst vil træde i kraft i 2024 for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D (selskaber mv. der er 
regnskabspligtige efter årsregnskabsloven). Det vurderes endvidere, at 
kravet tidligst vil træde i kraft i 2026 for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse A (virksomheder med personlig hæftelse, som ikke er regn-
skabspligtige efter årsregnskabsloven).  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget 
Forslaget om, at bogføringspligtige virksomheder som udgangspunkt skal 
registrere virksomhedens transaktioner og opbevare registreringer og bi-
lag i et registreret digitalt bogføringssystem vurderes at medføre admini-
strative lettelser for erhvervslivet på netto ca. 2,9 mia. kr. årligt. 
 
Frist for bemærkninger 
Erhvervsstyrelsen skal bede om eventuelle bemærkninger senest den 23. 
februar 2022. Styrelsen har ikke mulighed for at tage højde for bemærk-
ninger, der modtages efter denne dato. 
 
Høringen omhandler alene den del af lovforslaget, som udmønter Auto-
matisk Erhvervsrapportering på baggrund af den politiske aftale. Den del 
af lovforslaget som tidligere har været i høring (fra 10. november til 8. 
december 2021) er ikke i høring igen og er derfor ikke tilpasset pba. de 
indsendte høringssvar. Bemærkninger til denne del af lovforslaget vil 
blive indarbejdet før fremsættelse af lovforslaget, og høringssvar fra 
begge høringer vil blive indarbejdet i ét samlet høringsnotat, som sendes 
til Folketinget i forbindelse med lovforslagets fremsættelse. Der er enkelte 
bestemmelser fra den første høring (primært de tidligere bestemmelser om 
registreringer i § 5 og digital opbevaring i § 8), hvor der er foretaget en 
række rettelser som følge af den politiske aftale. Disse rettelser er afspejlet 
i §§ 7, 10 og 15 og disse bestemmelser kan der godt kommenteres på. De 
nye dele af lovforslaget er markeret med gul. 
 
Det fremgår af høringslisten, hvilke organisationer, myndigheder m.v., 
lovforslaget er sendt i høring hos. 
 
Bemærkninger bedes sendt til Betinna Østermark, betoes@erst.dk med 
henvisning til j. nr. 2021-12887. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Be-
tinna Østermark på 3529 1797 eller pr. mail.  
 
Med venlig hilsen 
 
Betinna Østermark 


