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Ny bogføringslov – hvad er op og ned, og hvad skal du gøre?
1. Baggrund for den nye lov
2. Hvem er omfattet
3. Indhold i den nye bogføringslov
4. Muligheder for tilskud til digitalisering

IT-sikkerhed i en digitaliseret verden – ved SAFE IT
5. IT-sikkerhed i hverdagen, hvad betyder det?
6. Konsekvenser ved manglende IT-sikkerhed
7. Skyen versus lokalt arbejde, herunder fordele og ulemper
8. IT-struktur, kan gøre hverdagen lettere
9. Dokumentation
10. Gode råd

Forretningsgange, digitalisering og øget kvalitet af bogføringen
11. Forretningsgang og bogføringsbeskrivelser
12. Digitaliseringsmuligheder
13. Hvordan kan du arbejde smartere og mere automatiseret?
14. Fordele ved digitalisering
15. Hvad gør jeg nu?



1. Baggrund for den nye lov

I maj 2022 vedtog Folketinget en ny bogføringslov. 

Den nye bogføringslov erstatter fuldt ud den gamle lov. En lang række af 
bestemmelserne er kendt fra den gamle lov, men i en opdateret og mere nutidig form.

Formål med lovændringen

• Effektivisere bogholderiet

• Finde besparelser

• Bekæmpe mulig svindel og skatteunddragelse

• Øge niveauet for informationssikkerhed i Danmark

Automatisk Erhvervsrapportering
”Formålet med automatisk erhvervsrapportering er at udnytte de teknologiske 
muligheder og derved reducere og på sigt helt fjerne virksomheders 
indberetningsbyrder uden at gå på kompromis med datakvalitet og det offentliges 
myndighedsudøvelse.” – Erhvervsstyrelsen

Nye Kontrolmuligheder
Erhvervsstyrelsen gennemfører en risikobaseret kontrol med overholdelse af reglerne 
i bogføringsloven. I samme forbindelse er der indført forhøjede bødekrav.



2. Hvem er omfattet af bogføringsloven?

FULDT OMFATTET AF LOVEN:

• Alle selskaber

• Enkeltmandsvirksomheder med omsætning over 300.000 kr.

• Andelsboligforeninger med indtægter over 300.000 kr.

DELVIS OMFATTET AF LOVEN:

• Enkeltmandsvirksomheder med omsætning under 300.000 kr.

• Andelsboligforeninger med indtægter under 300.000 kr.

• Tilskud fra Staten som kræver regnskabsoplysninger

IKKE OMFATTET AF LOVEN:

• Andre foreninger (fx sports-, kultur- eller ejerforening)

HVIS foreningen udfører erhvervsdrift (sælger annoncer, driver cafeteria, udlejer lokaler, mm.) OG
omsætning over 300.000 kr. ➔ FULDT omfattet af loven

HVIS udfører erhvervsdrift og omsætninger under 300.000 kr. ➔ DELVIS omfattet af loven

Bogføringsbeskrivelser
Digital bogføring og 

opbevaring

IKKE krav om 
Bogføringsbeskrivelser

Digital bogføring og opbevaring



3. Indholdet i den nye bogføringslov

• Alle bilag skal bogføres og opbevares i et digitalt bogføringssystem

• Alle transaktioner skal registreres snarest muligt

• Definitioner for, hvad der anses for regnskabsmateriale er blevet udvidet

• Al regnskabsmateriale skal sikkerhedskopieres

• Erhvervsstyrelsen får i bestemte tilfælde hjemmel til at gennemføre en 
risikobaseret kontrol med virksomheder

• Bødestraffen hæves med risiko for bøder op til 1,5 mio. kr.

De væsentligste ændringer:

Al regnskabsmateriale skal opbevares på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører. 
Regnskabsmateriale for kalenderårsregnskabet 2022 kan derfor først makuleres 1. januar 2028.

Som regnskabsmateriale anses:

• Registreringer, herunder transaktionssporet

• Bilag 

• Beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer (NYT)

• Oplysninger i øvrigt som er nødvendige for kontrolsporet (NYT)

• Dokumentation for oplysninger i noter og ledelsesberetningen og for skøn og vurderinger 
foretaget i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport (NYT)

• Regnskaber, opgørelser og opstillinger, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivningen (NYT)

• Eventuelle revisionsprotokoller eller tilsvarende rapportering (NYT)



3. Indholdet i den nye bogføringslov

BESKRIVELSE AF BOGFØRINGSPROCEDURER

Kravene til beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer bliver tilpasset
Herefter skal beskrivelsen indeholde:

• Virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på 
betryggende vis

• Virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres

• Hvilke medarbejdere der er ansvarlige for procedurerne

Beskrivelsen skal løbende opdateres ved ændringer

Det gamle krav om en systembeskrivelse er bortfaldet, da loven i stedet stiller en række generelle 
krav til digitale bogføringssystemer.

Beskrivelsen skal 
opdateres løbende

Mere herom efter pausen

Det er virksomhedens ledelse der 
er ansvarlig for udarbejdelse og 
vedligeholdelse af beskrivelsen



3. Indholdet i den nye bogføringslov

LØBENDE AFSTEMNINGER

Krav til afstemninger:

• Afstemninger i forbindelse med lovpligtige indberetninger eller angivelser af moms, 
skatter, afgifter, års- og delårsrapporter

• Afstemningerne skal senest foretages på datoen for udløbet af fristerne på de 
ovenstående indberetninger og angivelser

• Der skal foretages afstemning af alle konti og beholdninger som er med til at danne 
grundlag for indberetningen eller angivelsen

Dvs. ved hver momsindberetning skal der foreligge afstemninger af alle relevante 
konti der er med til at danne et korrekt grundlag for indberetningen fx:

- afstemning af bankkonti, debitorer og kreditorer
- Ikke nødvendigt med afstemninger af fx lønninger og lager, da det ikke påvirker 

momsen

Afstemningerne skal senest laves på datoen for indberetningsfristen. 



3. Indholdet i den nye bogføringslov

DIGITAL BOGFØRING

Digitale bilag

• Slut med papir kvitteringer

• Alle bilag skal nu foreligge digitalt, og registreres i et digitalt bogføringssystem

• Skal benytte et offentligt godkendt digitalt bogføringssystem, eller opfylde en række 
krav til eget-udviklet bogføringssystem

Digitalt bogføringssystem

• Skal opfylde en lang række krav til it-sikkerhed, samt kunne håndtere digitale bilag og 
transaktioner

• Godkendte bogføringssystemer registreres i en offentligt tilgængelig fortegnelse hos 
Erhvervsstyrelsen

• Bogføringssystemer har pligt til at stille materiale til rådighed for myndigheder og en 
likvidator, kurator eller rekonstruktør, der er trådt i ledelsens sted i virksomheden.

Hvis man bogfører for andre virksomheder, er man som bogholder/revisor 
medansvarlig for overholdelse af de nye bestemmelser i bogføringsloven.



3. Indholdet i den nye bogføringslov

OPBEVARING AF REGNSKABSMATERIALE

Skal opbevares digitalt Må opbevares på papir

Registreringer, herunder transaktionsspor X

Bilag X

Beskrivelse af bogføringsprocedurer X

Kontrolspor, herunder afstemninger X

Dokumentation for ledelsesberetning/noter/skøn X

Regnskaber X

Revisionsprotokol eller lignende X



3. Indholdet i den nye bogføringslov

OPBEVARING AF BILAG

BILAG Skal opbevares hos tredjemand Må opbevares i virksomheden

Cloudbaset system X

Godkendt system, der 
installeres i virksomheden

X

Egenudviklet system X

Ved opbevaring i virksomheden, 
skal sikkerhedskopi opbevares 
hos tredjemand



Virksomheder med 
regnskabspligt skal 

bogføre digitalt

1. januar 2024
Erhvervsstyrelsen 

offentligører de konkrete 
krav til udbyderne af 
bogføringssystemer

1. januar 2023

Udbydere skal være 
registreret hos 

Erhvervsstyrelsen

1. juli 2023

Loven træder ikraft

1. juli 2022
Øvrige bogføringspligtige 

virksomheder med 
omsætning over 300 tkr. 

skal bogføre digitalt

1. januar 2026

3. Løbende ikrafttræden

Virksomheder, der anvender et ikke-registreret (fx eget udviklet) digitalt bogføringssystem, skal sikre at deres bogføringssystem 
opfylder kravene til digitale bogføringssystemer

• Regnskabspligtige virksomheder 1. juli 2024

• Øvrige bogføringspligtige virksomheder med omsætning over 300.000 kr. 1. juli 2026



4. Muligheder for tilskud til digitalisering

SMV Digital (max omsætning 50 mio. euro og/eller en)
• 2-49 ansatte: 25.000 kr. til privat rådgivning
• 3-249 ansatte: 100.000 kr. til privat rådgivning 1

eller 50.000 kr. til digital sikkerhed
eller 250.000 kr. i tilskud til software 1

SMV Grøn
• 50.000 – 150.000 kr. i tilskud til grøn omstilling, herunder digitalisering af 

systemer

Ansøgningsmodulerne vil lukke, når der er indsendt tilstrækkeligt med 
ansøgninger til, at tilskudspuljen er tømt. Virksomheder der går forgæves, 
opfordres til at søge igen næste gang, der åbnes for ansøgning.

1 Virksomheden skal have en omsætning på minimum 2 mio. kr. i seneste aflagte årsregnskab



SPØRGSMÅL?
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11. Forretningsgange og bogføringsprocedurer

BESKRIVELSE AF BOGFØRINGSPROCEDURER

Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om:

• Ansvarlige personer

• Ekstern varetagelse af bogføringsopgaver

• Bogføringssystem

• Kontoplan

• Type af transaktioner i bogføringen

• Arbejdsgange for bogføring af de forskellige transaktioner

• Hvor ofte og hvordan den løbende bogføring afstemmes

• Hvor regnskabsmaterialet opbevares og hvad I gør for at sikre betryggende opbevaring af 
regnskabsmaterialet

• Hvordan jeres regnskabsmateriale hurtigt kan findes frem og stilles til rådighed for bl.a. 
myndigheder i forbindelse med kontrol

Beskrivelsen skal 
opdateres løbende



11. Forretningsgange og bogføringsprocedurer

BESKRIVELSE AF BOGFØRINGSPROCEDURER

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon til bogføringsbeskrivelserne

Skabelonen kan anvendes på langt de fleste mindre virksomheder (regnskabsklasse A og B), men de 
helt store virksomheder (regnskabsklasse C og D) vil typisk have for omfattende transaktioner, til at 
skabelonen er hensigtsmæssig at anvende

Virksomhederne skal opfylde kravet om bogføringsbeskrivelserne i førstkommende regnskabsår der 
starter efter den 1. oktober 2022

Det betyder fx, at virksomheder med regnskabsår der følger kalenderåret, skal efterleve kravet om 
bogføringsbeskrivelse 1. januar 2023

Det er virksomhedens ledelse der 
er ansvarlig for udarbejdelse og 
vedligeholdelse af beskrivelsen

Revisor må ikke udarbejde 
beskrivelsen, men kun 

drøfte den med ledelsen



11. Forretningsgange og bogføringsprocedurer

HVORDAN KAN MAN GØRE DETTE?

Få gentænkt forretningsgange og 
kontroller

Kan der optimeres noget?

Overvej bedste 
funktionsadskillelse

Overvej om det giver bedst 
mening at godkende indkøbsordre 

eller at godkende faktura, når 
indkøb er modtaget

Tænk forretningsgange i både 
indkøb, lager, bogholderiet osv.

Hold styr på, hvem der er 
ansvarlig i virksomheden for 
processen og dokumentation

Udarbejd beskrivelserne, således 
at en nyansat eller anden 

udenforstående fagkyndig person 
kan læse og forstå det



12. Muligheder for digitalisering

Digitaliseringsbehov Regnskabsprogram Bilagshåndtering Medarbejderudlæg

Kundesags- og ordrestyring Tidsregistrering Lønsystem Robotter

Indkøb og lager Betalingssystem Bankintegration Rapportering



13. Hvordan kan du arbejde smartere og mere automatiseret?

Debitorer
• Likvido
• Farpay
• Straksbetaling
• FIK
• Kontolink

Kreditorer
• Smartinbox
• CorpayOne
• NovemberFirst
• Smartpay

Bank
• Smartbank
• Bankconnect
• Automatisk 

bankafstemning
Løn
• Danløn
• Dataløn
• Salary
• Zenegy

Kvitteringer
• Smartinbox/

mobilapp
• CorpayOne
• Pleo
• Kontolink

Øvrige funktioner
• Projektstyring
• Lagermodul
• Afdelinger

og mange,mange flere..

Ordrestyring
• Minuba
• Ordrestyring



14. Fordele ved digitalisering

Ingen 
krøllede 

bonner og 
kvitteringer 
der bliver 

glemt

Slut med 
store 

ringbind der 
fylder og 

samler støv

Løbende 
ajourført 
regnskab

Hurtigere at 
bogføre og 

betale 
regninger

Regnskab 
kan tilgås fra 
alle steder

Lettelse af administrativt arbejde

Større sikkerhed for korrekt bogføring

Øget IT-sikkerhed

Spar tid, spar penge
Totalt overblik over virksomhedens økonomi

og mange, mange flere!



15. Hvad gør jeg nu?

For at være klar til 1. januar 2023:

• Udarbejde beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer, herunder

• Gentænke forretningsgange og evt. funktionsadskillelser

• Tag udgangspunkt i vejledningen som I modtager fra os – den beskriver hvad der skal udfyldes 
under de forskellige punkter

For at være klar til 1. januar 2024:

Jeg anvender et gammelt system, der ikke forventes godkendt (fx C5):

• Skift allerede i 2023 bogføringssystem til et der forventes godkendt

• Begynd allerede i 2023 at indscanne bilag elektronisk til bogføringssystemet

Jeg benytter allerede e-conomic som bogføringsprogram:

• Download mobilapp’en, og begynd at tage billeder af dine kvitteringer

• Opsæt integration med banken Vi sidder klar til at hjælpe jeres 
virksomhed i gang med digitalisering. 
Vores anbefaling er, at komme i gang 

allerede i 2023, så der er tid til at tilpasse 
og optimere procedurerne bedst muligt.



15. Hvad gør jeg nu?

Holdingselskaber

• Anvende MultiRegnskab, som bogføringsprogram

• Modul til håndtering af værdipapir beholdning, handler, kursgevinster og –tab

• Nem ”drag-and-drop” af excel fil fra bank, samt bilag fra computeren

Bogfører i excel, og opbevarer bilag i dropbox

• Begynde at anvende et digitalt bogføringssystem, gerne allerede nu

• Få overført de digitale bilag til bogføringssystemet, fremadrettet

Fysiske bilag i mapper

• Opret en fakturamail, til modtagelse af leverandørfakturaer

• Påbegynd proces med fotografering af kvitteringer/bonner i mobilapp, fx kontolink eller e-
conomic



SPØRGSMÅL?



Kontakt 

Email: info@rgh.dk
Telefon: 5944 6577

Morten Lund Wilhelmsen
Partner | Statsautoriseret Revisor

morten@rgh.dk

Maria Friis
Revisor | HD-R
maria@rgh.dk

Mie Drost
Revisor | HD-R

mie@rgh.dk



EKSTRA 
MATERIALE



Hvem er omfattet af bogføringsloven

§ 1, stk. 1 § 1, stk. 2.

Erhvervsdrivende 
virksomheder herunder:
• Selskaber
• Personligt ejede 

virksomheder
• Andelsboligforeninger
• Ejerforeninger der 

leverer noget ekstra
• Erhvervsaktiviteter i 

Danmark

Afgifts- og skattepligtige, som 
ikke er omfattet af stk. 1.

Tilskud fra Staten som kræver 
regnskabsoplysninger.

Krav om systembeskrivelse samt 
digital bogføring og opbevaring:

Gælder ved regnskabspligt (ÅRL §3)
ELLER
Hvis omsætningen overstiger 300.000 kr. 

Hvis ikke regnskabspligt OG hvis omsætningen er 
under 300.000 kr. = Intet krav om systembeskrivelse 
samt digital bogføring og opbevaring

Intet krav om systembeskrivelse

Intet krav om digital bogføring 
og opbevaring



Indholdet i den nye bogføringslov

KONTROL

Risikobaseret kontrol

• Virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, der ikke har indsendt virksomhedens første årsrapport

• Virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, der har fravalgt revision

• Virksomheder der anvender et digitalt bogføringssystem, som ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen

• Udbydere af digitale bogføringssystemer – herunder om de overholder pligten til at registrere sig, samt at dem 
der er registreret fortsat overholder kravene.

Ved udtagelse til kontrol, har virksomhedens ledelse og revisor pligt til at stille regnskabsmateriale til rådighed

Reaktionsmuligheder i forbindelse med kontrol

1) Påtale en overtrædelse,

2) påbyde, at en fejl rettes, eller

3) påbyde, at en overtrædelse bringes til ophør, og at virksomheden bekræfter dette ved en erklæring afgivet af 
en godkendt revisor

Hvis en virksomheden ikke efterkommer påbud fra Erhvervsstyrelsen eller undlader at udlevere 
regnskabsmateriale, kan virksomheden i sidste ende blive sendt til tvangsopløsning.



Hvordan kan du arbejde smartere og mere automatiseret?

Bilagshåndtering

• Mobilapp til indscanning direkte til regnskabsprogram
• Modtagelse af leverandørfakturaer på mail eller via EAN

Lønsystem
• Integration mellem tidsregistreringssystem, lønsystem og regnskabsprogram
• Automatisk bogføring af lønnen

Bank
• Integration mellem bank og regnskabsprogram
• Automatisk forslag til bogføring af posteringerne

Debitorer
• Integration med faktureringssystem, rykkersystem
• Automatisk bogføring og udligning af fakturaer og kundeindbetalinger

Kreditorer
• Integration med betalingsplatform
• Automatisk bogføring og udligning af leverandørfakturaer og betalinger og meget mere…



Hvordan kan du arbejde smartere og mere automatiseret?

Digitale bilag i e-conomic
• ”drag-and-drop”
• Mobilapp
• Mails og e-fakturaer

Godkendelsesproces
Det kan vælges at fakturaer og kvitteringer 
skal godkendes. Opretter selv én eller flere 
godkendere

Automatisk aflæsning og forslag
• Aflæser automatisk dato, beløb, 

leverandør og betalingsfrist
• Foreslår konto for bogføring
• Automatisk bilagsmatch til 

posteringer

Betaling af leverandørfakturaer
• Ved bogføring aflæses betalingsbetingelser, 

samt indbetalingslinje eller kontonummer
• Overfør automatisk betalingerne til banken
• Automatisk bogføring af betalingerne når de er 

godkendt

Bankintegration
• Forbind med bank – daglig overførsel
• Automatisk bankafstemning
• Automatisk forslag til bogføring af 

bankposteringer

Manglende bilag
• Anmod nemt om manglende bilag til rette 

medarbejder
• Besvare anmodning med billede af kvittering 

– automatisk vedhæftet til korrekt postering



Udfordringer i praksis - eksempler

Mange medarbejdere, der foretager indkøb

• Anvende PLEO, hvor hver medarbejder får et dankort (hvor trækningsretten kan begrænses)

• Bilag fotograferes direkte i app’en→ konto for bogføring vælges → udvalgt medarbejder kan 
godkende → synkroniserer automatisk med regnskabssystemet

Bilag på mail, billeder på telefonen eller gemt i dropbox

• Anvende Kontolink, hvor app’en automatisk finder bilag i din mail, telefonkamera og dropbox

• Tilknytter automatisk bilagene til bankposteringerne, og registrerer automatisk indbetalinger 
fra kunder til fakturaerne i dit regnskabssystem

• Løbende liste over bilag der mangler at blive fundet

Indkøb skal godkendes inden betaling

• Anvende CorpayOne, hvor alle leverandørfakturaer sendes ind til

• Medarbejderen registrer konto og evt. projekt på fakturaen

• Udvalgte medarbejdere godkender i CorpayOne, og betalingen foretages automatisk i banken 
og synkroniserer med regnskabssystemet


