
Vi er et uafhængigt medlem af det globale 
rådgivnings- og revisionsnetværk

Har du styr på kravene i 
den nye bogføringslov?
November 2022



Kendskab til NY bogføringslov?   

Hvad forventer I at få ud af kurset? 

Ro i maven efter det her kursus ☺

DEN NYE BOGFØRINGSLOV, NOVEMBER 20222



Ny bogføringslov – hvorfor?

• Politisk ønske: 

• Lette administrationen hos virksomhederne

• Digitalisering og automatisering af bogføringen

• Reduktion af manuelle arbejdsgange

• Nemmere at indberette til offentlige myndigheder

• Effektivisering af myndighedernes kontrol

• Lettere at gribe ind overfor økonomisk kriminalitet

• Samlet besparelse på ca. DKK 2,9 mia. for danske 
virksomheder (ifølge ERST)
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Bogføringsloven - oversigt

Aktuelle krav (2022) Fremtidige krav (tidligst fra 2024)
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Krav om beskrivelse af procedurer for bogføring 
og opbevaring af regnskabsmateriale

Krav om udarbejdelse af afstemninger, der 
sikrer et opdateret grundlag for lovpligtige 
indberetninger til ”Det offentlige”

”Regnskabsmateriale” udvides til at omfatte 
dokumentation for noter og ledelsesberetning 
samt skøn og vurderinger i regnskabet

Krav om digital bogføring samt digital 
opbevaring af bogføring og bilag

1. Anvendelse af digitalt bogføringssystem godkendt 
af ERST, eller

2. Anvendelse af specialudviklet bogføringssystem, 
der lever op til samme krav

Krav 1 – Procedurebeskrivelser

Krav 2 – Afstemninger

Krav 3 – Regnskabsmateriale

Krav 4 – Digitale bogføringssystemer

Krav om brug af e-faktura og øvrige e-
dokumenter (e-kvitteringer, e-ordrer og 
lignende)
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Fremtidige krav (ukendt tidshorisont)



Ikrafttræden og hvem er omfattet?

• Bogføringsloven er vedtaget 19. maj 2022 med ikrafttræden 1. juli 2022

• Krav 1: Procedurebeskrivelse – 1. oktober 2022

• Krav 2: Afstemninger – 1. juli 2022

• Krav 3: Regnskabsmateriale – 1. juli 2022 

• Krav 4: Digitale bogføringssystemer – (tidligst fra 1 juli 2024)

• Alle erhvervsdrivende virksomheder uanset ejer- eller hæftelsesforhold omfattes

• Undtagelse fra kravet om digital bogføring og opbevaring OG procedurebeskrivelse (men ikke resten)

• Virksomheder, som ikke er omfattet af regnskabspligt (regnskabsklasse A), og hvis nettoomsætning i to på 
hinanden følgende år ikke overstiger t.DKK 300
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Fase 2

DEN NYE BOGFØRINGSLOV, NOVEMBER 2022

Erhvervsstyrelsens tidsplan er opdateret

Digitale bogføringssystemer – krav 4
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Fase 4Fase 3

PERIODE

HANDLING

ANSVARLIG

19.05.22 – 01.12.22

Erhvervsstyrelsen arbejder 
med udarbejdelsen af 
bekendtgørelser 
vedrørende bogføringsloven

01.12.22 – 01.01.24

Udbydere af 
bogføringssystemer sørger 
for de nødvendige 
tilpasninger for at deres 
systemer opfylder de nye 
krav iht. bekendtgørelsen 
og ERST godkender.

01.01.24 – 01.07.24

Virksomhederne i 
regnskabsklasse B – D 
vælger og implementerer 
nyt bogføringssystem, som 
opfylder de nye krav iht. 
bekendtgørelsen

01.07.24 – 01.01.26

Virksomhederne i 
regnskabsklasse A vælger 
og implementerer nyt 
bogføringssystem, som 
opfylder de nye krav iht. 
bekendtgørelsen

Erhvervsstyrelsen Systemudbydere
og Erhvervsstyrelsen

Virksomheder
(og revisorer)

Virksomheder
(og revisorer)

Virksomheder kan 
vælge blandt de 
godkendte 
bogføringssystemer

Virksomheder i 
regnskabsklasse B – D 
skal benytte digitale 
bogføringssystemer

01.07.2401.01.24

Fra det regnskabsår, der 
starter 01.07.24 eller 
senere dvs. d. 01.01.25
for kalenderårsregnskaber!

Fase 1

Datoer er stadig 
foreløbige!

Specialbogførings-
programmer først 

endelig godkendt d. 
01.01.2026 –

Revisorerklæring årlig



Dagens fokus
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Krav om beskrivelse af procedurer for bogføring 
og opbevaring af regnskabsmateriale

Krav om udarbejdelse af afstemninger, der 
sikrer et opdateret grundlag for lovpligtige 
indberetninger

Krav 1 – Procedurebeskrivelser

Krav 2 – Afstemninger
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Aktuelle krav (2022)

Ikke på programmet i dag



Beskrivelse af procedurer for bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale
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Hvad siger loven?

Der er krav om at udarbejde en beskrivelse af virksomhedens procedurer for bogføring, herunder:

• En beskrivelse af virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens løbende transaktioner registreres,

• En beskrivelse af virksomhedens procedurer for at sikre, at regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis, og

• Hvilke medarbejdere der er ansvarlige for de nævnte procedurer.

Hvad ved vi nu?

ERST har oplyst, at kravet om procedurebeskrivelse først skal efterleves i det 

førstkommende nye regnskabsår efter skabelonen er offentliggjort

Hvad ved vi ikke?

Grundlaget for at udarbejde beskrivelserne er på plads. Nu udestår alene hvordan ERST vil 

fortolke og følge op. 

DEN NYE BOGFØRINGSLOV, NOVEMBER 2022

Krav 1 – Procedurebeskrivelser

Balancedag 30/9 2022: 1/10 2023

Balancedag 31/10 2022: 1/11 2022

Balancedag 31/12 2022: 1/1 2023



Krav 1 – Procedurebeskrivelser

Beskrivelse af procedurer for bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale

• Hvem skal udarbejde?

• Alle virksomheder i regnskabsklasse B, C og D

• Virksomheder i regnskabsklasse A med en omsætning over DKK 300.000 

• Må kun udarbejdes i følgende sprog

• Dansk, norsk, svensk eller engelsk

• Skabelon fra ERST 

• Word-skabelon

• Frivilligt at anvende

• Tiltænkt mindre virksomheder, dvs. regnskabsklasse B (og klasse A i samme størrelse)

• Kan også anvendes af større virksomheder, evt. ved at henvise til detaljerede beskrivelser

• Ajourføring

• Beskrivelsen skal til enhver tid være ajourført

• Opdatering nødvendig når reglerne om digital bogføring træder i kraft
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Online formular

Beierholm skabelon for bogføringsprocedure 

• Hvorfor?

• Intuitivt og nemt

• Sikrer at man kommer igennem alle 
punkter i proceduren

• Skabelonen har foruddefineret nogle 
eksempler

• Der er hjælpetekster

• Gemmes og ændres online og Word   
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Procedurebeskrivelse
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Generelle oplysninger

Virksomhedens CVR-nummer

Ansvarlige personer

Ekstern varetagelse af 
bogføringsopgaver

CVR-nummer på evt. ekstern 
varetager af 

bogføringsopgaver

Bogføringssystem

Kontoplan

Registrering og 
afstemning af 
transaktioner

Oversigt over transaktioner på 
væsentlige områder/typer af 

transaktioner

Procedure for registrering af 
transaktioner

Afstemning af bogføringen

Procedure for 
opbevaring og 

fremfinding

Opbevaring af 
regnskabsmateriale

Betryggende opbevaring

Fremfinding af 
regnskabsmateriale

Beskrivelserne skal blot være 
tilstrækkelige til, at personer 

med rimelig indsigt i bogføring 
kan finde ud af, hvordan 

bogføringen er tilrettelagt, samt 
fremfinde og udskrive alt 

regnskabsmateriale



Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Generelle oplysninger



Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Generelle oplysninger



Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Generelle oplysninger



Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Generelle oplysninger

Et digitalt system, der 
er beregnet til 

bogføring 



Eksempler på sammensatte systemer/moduler

• Faktureringssystem 

• Kasseapparat 

• Webshop

• Lagersystem

• Faktura-workflowsystemer 
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Eksempler på sammensatte systemer for 
Beierholms Outsourcing-kunder 



Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Generelle oplysninger

Kontoplanen skal vedlægges 
procedurebeskrivelsen, hvis 
Erhvervsstyrelsen foretager 

kontrol.



Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Registrering og afstemning af transaktioner



Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Registrering og afstemning af transaktioner



Workshop -
Procedurebeskrivelser 

• Link til URL:

• https://eu-
submit.jotform.com/223141213762041

• Ligger klar i jeres mail 

• Tryk på link 

• Spørgsmål 1-18

DEN NYE BOGFØRINGSLOV, NOVEMBER 202220

Nu skal vi i gang 

https://eu-submit.jotform.com/223141213762041


Hvordan gemmes procedurebeskrivelsen? 

• Step 1 • Step 3 

DEN NYE BOGFØRINGSLOV, NOVEMBER 202221

• Step 2



Dagens fokus
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Krav om beskrivelse af procedurer for bogføring 
og opbevaring af regnskabsmateriale

Krav om udarbejdelse af afstemninger, der 
sikrer et opdateret grundlag for lovpligtige 
indberetninger

Krav 1 – Procedurebeskrivelser

Krav 2 – Afstemninger
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Aktuelle krav (2022)

Ikke på programmet i dag



Krav 2 – Afstemninger

Krav om udarbejdelse af afstemninger, der sikrer et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger

23

Hvad siger loven?

Der er krav om udarbejdelse af afstemninger, der er nødvendige for at sikre, at der foreligger et opdateret grundlag for lovpligtige 
indberetninger eller angivelser om moms, skatter, afgifter og års- og delårsrapporter. 

Afstemninger skal foretages senest på dagen for udløbet af fristen for indberetning/angivelse.

Hvad ved vi nu?

De konkrete afstemninger vil afhænge af typen af indberetning/angivelse samt virksomhedens forhold. Generelt er det et krav, at 
bogholderiet er ajourført forud for indberetninger.

Det er ikke tilstrækkeligt kun at udarbejde afstemninger i forbindelse med årsafslutning, hvis virksomheden fx er momsregistreret. 
Ved momsangivelse kan det også være relevant at udarbejde en momssandsynliggørelse, særligt hvis kontoplanen ikke er detaljeret nok 
til at håndtere alle relevante momskoder og der ikke er etableret stærke/automatiske bogføringsprocedurer. 

Hvad ved vi ikke?

Der er ingen definition på eller formkrav til afstemningerne, men det er nærliggende at tage udgangspunkt i de 
afstemninger/arbejdspapirer, som blev udarbejdet i forbindelse med senest aflagte årsrapport. 

Umiddelbart forventes ikke detaljeret vejledning, så det er et skøn for den enkelte virksomhed, hvad der er tilstrækkeligt for at opfylde 
kravet. Muligvis præciseres kravene til afstemninger i en kommende vejledning fra ERST – tidshorisont kendes ikke.

DEN NYE BOGFØRINGSLOV, OKTOBER 2022



Beierholms fortolkning

DEN NYE BOGFØRINGSLOV, NOVEMBER 202224

Krav 2 – Definition af ”afstemninger”

• Afstemning = en kontrol

• Der skal være rimelig sikkerhed for, at indberetningerne bliver korrekte

• Dokumentationen for en afstemning/kontrol kan f.eks. være:

• En afstemning af bogføringssaldo med en ekstern opgørelse

• En opgørelse, der danner grundlag for bogføringen (f.eks. anlægskartotek)

• En opgørelse fra bogføringssystemet, der er kontrolleret for fejlmuligheder

• En fast procedure for gennemgang af bogføringskonti

• Systemkontroller

• Da Erhvervsstyrelsen ikke har en fast definition, anbefaler vi at beskrive så meget 
som muligt i procedurebeskrivelserne

Bred fortolkning



Beierholms anbefalinger

Afstemninger, der sikrer et opdateret grundlag for indberetningerne:

- Afstemninger af likvide konti (kassebeholdning/bankkonti)
- Opgørelser af debitorer/kreditorer
- Afstemninger derudover vil afhænge af typen af indberetningen og bogføringens tilrettelæggelse: 

Moms :

•Systemgenereret momsrapport –
eller

•Momssandsynliggørelse

•Afstemning der ÅTD viser, at de 
bogførte beløb stemmer overens 
med alle felter i 
momsindberetningen

Lønsumsafgift:

•Lønafstemning med forklaringer på 
eventuelle afvigelser til eIndkomst

•Kontrol af at alle (tilgodehavende) 
lønrefusioner er bogført

Afgifter - generelt: 

•Opgørelse af grundlaget for 
indberetningen skal foreligge 

•Kontrol af fuldstændigheden på de 
relevante bogføringskonti

Årsafslutning 
(aftales med revisor)

Afstemning/dokumentation for alle 
relevante poster f.eks.

•Anlægskartotek

•Lager

•Tilgodehavender

•Egenkapitalbevægelser

•Lån og anden gæld

•Periodiseringer

•Lønafstemning
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Krav 2 – Afstemninger
Alle indberetninger 
efter den 1/7 2022 



Bankafstemning

Sikkerhed for at alle posteringer er bogført
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Tjek mod balance 
konto

Udskrift fra 
banken, der viser 

saldo



Kreditoropgørelse / -kontrol

Kontrol af at alle kreditorbilag er bogført korrekt 
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Udskrift fra 
kreditormodul

Afstemt mod 
balancekonto



Momsafstemning og -sandsynliggørelse

Er momsen bogført og indberettet korrekt?
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Oversigt over 
indberetninger

Afstemt til 
skyldig moms i 

bogføringen



Momsafstemning og -sandsynliggørelse

Er momsen bogført og indberettet korrekt?
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Sandsynliggørelse fra 
enten 

bogføringssystemet 
eller i Excel



Lønafstemning

Er lønnen bogført og indberettet korrekt?
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Lønafstemning i 
Excel

Udskrift fra 
eIndkomst



Anlægskartotek

Viser grundlaget for bogførte afskrivningerne m.v. 
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Afstemt mod 
balancekonto

Udskrift fra 
anlægskartotek



Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Registrering og afstemning af transaktioner



Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Registrering og afstemning af transaktioner



Workshop -
Procedurebeskrivelser 

• Link til UR: https://eu-
submit.jotform.com/223141213762041

• Ligger klar i jeres mail 

• Tryk på link 

• Spørgsmål 19 – 30 
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Nu skal vi i gang 

https://eu-submit.jotform.com/223141213762041


Dagens fokus
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Krav om beskrivelse af procedurer for bogføring 
og opbevaring af regnskabsmateriale

Krav om udarbejdelse af afstemninger, der 
sikrer et opdateret grundlag for lovpligtige 
indberetninger

Krav 1 – Procedurebeskrivelser

Krav 2 – Afstemninger
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Aktuelle krav (2022)

Ikke på programmet i dag



Krav 3 - Regnskabsmateriale
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Hvad siger loven?

Definitionen på regnskabsmateriale 
udvides til – udover bilag og bogføring -
også at omfatte dokumentation 
for oplysninger i noterne 
og ledelsesberetningen i 
årsrapporten og for skøn og 
vurderinger foretaget i forbindelse 
med udarbejdelse af 
virksomhedens årsrapport.

Regnskabsmateriale skal – som hidtil -
opbevares i 5 år fra udgangen af det 
regnskabsår, materialet vedrører.

Hvad ved vi nu?

Omfanget af kravet er individuelt, men vil for de fleste mindre virksomheder kun omfatte 
få oplysninger pga. begrænsede oplysninger i ledelsesberetning, noter og få skøn og 
vurderinger. Der er ikke krav om digital opbevaring af disse oplysninger.

Kravet gælder for regnskabsår med balancedag 1. juli 2022 eller senere.

Hvad ved vi ikke?

Vi ved ikke om dokumentationskravet for skøn og vurderinger også omfatter situationer, 
hvor regnskabet ikke påvirkes (fx nedskrivningstest). Afklares med ERST.

”Regnskabsmateriale” udvides til at omfatte dokumentation for noter og 
ledelsesberetning samt skøn og vurderinger i regnskabet

DEN NYE BOGFØRINGSLOV, NOVEMBER 2022

Revisor



Opbevaring af regnskabsmateriale 

 

Betryggende opbevaring 

 

Her angives den fysiske lokation (adresse) for opbevaring af jeres regnskabsmateriale i fysisk format, 

dvs. papirbaserede bilag mv. Regnskabsmateriale er typisk bilag, men også beregninger, 

dokumentation for skøn, kontrakter og anden dokumentation for det, der bogføres.    

 

For regnskabsmateriale i digitalt format angives det, om det opbevares lokalt på f.eks. en server eller 

computer, eller om det opbevares i en cloud-løsning. Hvis det opbevares lokalt, angives den fysiske 

lokation (adresse). Tages der sikkerhedskopi af digitalt regnskabsmateriale angives, hvor der sker 

opbevaring heraf.  Hvis det opbevares via en cloud-løsning, angives det, hvem der hoster denne, 

f.eks. Microsoft. Hvis materialet opbevares på en mobil enhed, f.eks. et usb-stick, angives navnet på 

den person, som er ansvarlig for at opbevare enheden på betryggende vis. 

Her beskrives, hvad I som virksomhed gør for at sikre betryggende opbevaring af jeres 

regnskabsmateriale (bilag mv.) i 5 år. Navnlig beskrives foranstaltninger til at hindre uvedkommende 

adgang, beskyttelse mod at regnskabsmateriale bortskaffes, ødelægges og ændres. Desuden 

beskyttelse mod at digitalt regnskabsmateriale utilsigtet bliver slettet eller ændret. Det kunne være 

foranstaltninger som adgangskontrol, loging og backup.   

Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Procedure for opbevaring og fremfinding



Opbevaring af regnskabsmateriale 

 

Betryggende opbevaring 

 

Her angives den fysiske lokation (adresse) for opbevaring af jeres regnskabsmateriale i fysisk format, 

dvs. papirbaserede bilag mv. Regnskabsmateriale er typisk bilag, men også beregninger, 

dokumentation for skøn, kontrakter og anden dokumentation for det, der bogføres.    

 

For regnskabsmateriale i digitalt format angives det, om det opbevares lokalt på f.eks. en server eller 

computer, eller om det opbevares i en cloud-løsning. Hvis det opbevares lokalt, angives den fysiske 

lokation (adresse). Tages der sikkerhedskopi af digitalt regnskabsmateriale angives, hvor der sker 

opbevaring heraf.  Hvis det opbevares via en cloud-løsning, angives det, hvem der hoster denne, 

f.eks. Microsoft. Hvis materialet opbevares på en mobil enhed, f.eks. et usb-stick, angives navnet på 

den person, som er ansvarlig for at opbevare enheden på betryggende vis. 

Her beskrives, hvad I som virksomhed gør for at sikre betryggende opbevaring af jeres 

regnskabsmateriale (bilag mv.) i 5 år. Navnlig beskrives foranstaltninger til at hindre uvedkommende 

adgang, beskyttelse mod at regnskabsmateriale bortskaffes, ødelægges og ændres. Desuden 

beskyttelse mod at digitalt regnskabsmateriale utilsigtet bliver slettet eller ændret. Det kunne være 

foranstaltninger som adgangskontrol, loging og backup.   

Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Procedure for opbevaring og fremfinding



Opbevaring af regnskabsmateriale 

 

Betryggende opbevaring 

 

Her angives den fysiske lokation (adresse) for opbevaring af jeres regnskabsmateriale i fysisk format, 

dvs. papirbaserede bilag mv. Regnskabsmateriale er typisk bilag, men også beregninger, 

dokumentation for skøn, kontrakter og anden dokumentation for det, der bogføres.    

 

For regnskabsmateriale i digitalt format angives det, om det opbevares lokalt på f.eks. en server eller 

computer, eller om det opbevares i en cloud-løsning. Hvis det opbevares lokalt, angives den fysiske 

lokation (adresse). Tages der sikkerhedskopi af digitalt regnskabsmateriale angives, hvor der sker 

opbevaring heraf.  Hvis det opbevares via en cloud-løsning, angives det, hvem der hoster denne, 

f.eks. Microsoft. Hvis materialet opbevares på en mobil enhed, f.eks. et usb-stick, angives navnet på 

den person, som er ansvarlig for at opbevare enheden på betryggende vis. 

Her beskrives, hvad I som virksomhed gør for at sikre betryggende opbevaring af jeres 

regnskabsmateriale (bilag mv.) i 5 år. Navnlig beskrives foranstaltninger til at hindre uvedkommende 

adgang, beskyttelse mod at regnskabsmateriale bortskaffes, ødelægges og ændres. Desuden 

beskyttelse mod at digitalt regnskabsmateriale utilsigtet bliver slettet eller ændret. Det kunne være 

foranstaltninger som adgangskontrol, loging og backup.   

Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Procedure for opbevaring og fremfinding



Opbevaring af regnskabsmateriale 

 

Betryggende opbevaring 

 

Her angives den fysiske lokation (adresse) for opbevaring af jeres regnskabsmateriale i fysisk format, 

dvs. papirbaserede bilag mv. Regnskabsmateriale er typisk bilag, men også beregninger, 

dokumentation for skøn, kontrakter og anden dokumentation for det, der bogføres.    

 

For regnskabsmateriale i digitalt format angives det, om det opbevares lokalt på f.eks. en server eller 

computer, eller om det opbevares i en cloud-løsning. Hvis det opbevares lokalt, angives den fysiske 

lokation (adresse). Tages der sikkerhedskopi af digitalt regnskabsmateriale angives, hvor der sker 

opbevaring heraf.  Hvis det opbevares via en cloud-løsning, angives det, hvem der hoster denne, 

f.eks. Microsoft. Hvis materialet opbevares på en mobil enhed, f.eks. et usb-stick, angives navnet på 

den person, som er ansvarlig for at opbevare enheden på betryggende vis. 

Her beskrives, hvad I som virksomhed gør for at sikre betryggende opbevaring af jeres 

regnskabsmateriale (bilag mv.) i 5 år. Navnlig beskrives foranstaltninger til at hindre uvedkommende 

adgang, beskyttelse mod at regnskabsmateriale bortskaffes, ødelægges og ændres. Desuden 

beskyttelse mod at digitalt regnskabsmateriale utilsigtet bliver slettet eller ændret. Det kunne være 

foranstaltninger som adgangskontrol, loging og backup.   

Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Procedure for opbevaring og fremfinding



Opbevaring af regnskabsmateriale 

 

Betryggende opbevaring 

 

Her angives den fysiske lokation (adresse) for opbevaring af jeres regnskabsmateriale i fysisk format, 

dvs. papirbaserede bilag mv. Regnskabsmateriale er typisk bilag, men også beregninger, 

dokumentation for skøn, kontrakter og anden dokumentation for det, der bogføres.    

 

For regnskabsmateriale i digitalt format angives det, om det opbevares lokalt på f.eks. en server eller 

computer, eller om det opbevares i en cloud-løsning. Hvis det opbevares lokalt, angives den fysiske 

lokation (adresse). Tages der sikkerhedskopi af digitalt regnskabsmateriale angives, hvor der sker 

opbevaring heraf.  Hvis det opbevares via en cloud-løsning, angives det, hvem der hoster denne, 

f.eks. Microsoft. Hvis materialet opbevares på en mobil enhed, f.eks. et usb-stick, angives navnet på 

den person, som er ansvarlig for at opbevare enheden på betryggende vis. 

Her beskrives, hvad I som virksomhed gør for at sikre betryggende opbevaring af jeres 

regnskabsmateriale (bilag mv.) i 5 år. Navnlig beskrives foranstaltninger til at hindre uvedkommende 

adgang, beskyttelse mod at regnskabsmateriale bortskaffes, ødelægges og ændres. Desuden 

beskyttelse mod at digitalt regnskabsmateriale utilsigtet bliver slettet eller ændret. Det kunne være 

foranstaltninger som adgangskontrol, loging og backup.   

Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Procedure for opbevaring og fremfinding



Fremfinding af regnskabsmateriale 

 

Her beskrives, hvordan jeres regnskabsmateriale hurtigt kan fremfindes og stilles til rådighed for 

bl.a. myndigheder i forbindelse med kontrol. Herunder hvordan materiale, der opbevares digitalt om 

nødvendigt konverteres til et læsbart format. 

 

Det kan f.eks. være, at jeres regnskabsmateriale (bilag mv.) kan trækkes ud i pdf-fomat eller andet 

læsbart format, at materialet kan udsøges for specifikke perioder, eller at alle bilag er entydigt 

nummereret, så det er simpelt at følge kontrolsporet.  

 

Hvis I opbevarer bilag på flere forskellige enheder, f.eks. en harddisk, en server, USB-stick osv., skal I 

beskrive, hvordan det sikres, at der hurtigt kan skabes et overblik og ske udtræk fra disse enheder.  

 

Opbevares materielt krypteret kan det her beskrives, hvordan det kan dekrypteres. 

Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Hvordan gemmes procedurebeskrivelsen? 

• Step 1
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• Step 2

Når der trykkes indsend -
nulstilles online formularen 



Mail med procedurebeskrivelserne i Word

44



Word dokument 
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Dagens fokus

46

Krav om beskrivelse af procedurer for bogføring 
og opbevaring af regnskabsmateriale

Krav om udarbejdelse af afstemninger, der 
sikrer et opdateret grundlag for lovpligtige 
indberetninger

Krav 1 – Procedurebeskrivelser

Krav 2 – Afstemninger
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Aktuelle krav (2022)

Ikke på programmet i dag



Kontrol og sanktioner

Bogføringskontrol

• Erhvervsstyrelsen vil gennemføre en 
risikobaseret kontrol.

• Kontrollen er rettet imod

• Virksomheder omfattet af ÅRL, som ikke har 
indsendt virksomhedens første årsrapport

• Virksomheder, der har fravalgt revision

• Hvis en virksomhed bliver udtaget til kontrol 
har virksomheden pligt til at meddele 
styrelsen de oplysninger og stille 
regnskabsmateriale til rådighed, som måtte 
være nødvendigt for gennemføre kontrollen

• Erhvervsstyrelsen kan kræve, at en 
virksomhed, som omfattes af 
kontrollen, indsender en erklæring 
afgivet af en godkendt revisor om 
overholdelse af bogføringsloven.

• I så fald meddeler Erhvervsstyrelsen 
virksomheden de forhold, som 
revisors erklæring skal omfatte

• Virksomheden kan selv vælge hvilken 
revisor, der skal udføre arbejdet

• Denne bestemmelse finder alene 
anvendelse, hvis virksomheden ikke 
tilvejebringer de fornødne 
oplysninger i forbindelse med 
Erhvervsstyrelsens kontrol
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Kontrol og sanktioner

Bøder

Overtrædelser af bestemmelserne vedr. 

følgende forhold, kan straffes med bøde

• Løbende registrering af alle transaktioner

• Sikring af transaktionssporet

• Dokumentation af registreringer ved bilag

• Opbevaring af regnskabsmateriale

• Brug af digitale bogføringssystemer (dette er 
vil ikke gældende før 1/7-24, hvis denne dato 
IKKE udskydes fra Erhvervsstyrelsen)

• Desuden kan virksomheden straffes med 
bøde, såfremt denne undlader at 
efterkomme et påbud fra Erhvervsstyrelsen

• Påbud om rettelse af fejl, eller

• Påbud om at bringe overtrædelse til ophør
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Kontrol og sanktioner

Bødestørrelse

Udmåling af bøder sker på baggrund af følgende faktorer:

• Virksomhedens omsætning på ”gerningstidspunktet”

• Overtrædelsens grovhed, varighed og om der er tale om gentagne overtrædelser
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Beierholm BeJour Dokumenter
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I en browser version: Og app version:
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Beierholm BeJour Dokumenter

Vil du vide mere eller have adgang til Beierholm BeJour

Kontakt din revisor hos Beierholm
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Erhvervsstyrelsens vejledning og FAQ

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet 

vejledning til forståelse af loven

• Vejledningen fokuserer pt. på beskrivelse af 
bogføringsprocedurer, men opdateres 
løbende

• Link til vejledning

Find svar på mange spørgsmål i 

Erhvervsstyrelsens FAQ

• Vedrører emner som:

• Generelle krav til bogføring

• Digital bogføring i virksomheder og foreninger

• Krav til digitale bogføringssystemer

• Ikrafttrædelsestidspunkter
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https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-bogforing
https://erhvervsstyrelsen.dk/bogfoeringslov


Spørgsmål?


