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Ny bogføringslov 

 

En ny bogføringslov er på vej, hvor der bl.a. forventes øgede krav til digitalisering. 

Bogføringsloven forventes godkendt i 2022, hvoraf nogle af kravene allerede forventes at træde i kraft med effekt fra 

1 januar 2023, mens der forventes skærpede krav der indføres fra 2024. 

Vi anbefaler vores kunder at sætte sig ind i de nye krav allerede nu for at få identificeret, hvis der er behov for 

ændringer.  

I nedenstående er en oversigt over kravene til selve bogføringssystemet, som vi kender til i øjeblikket. 

 

Lovforslag til overgangsfase (effekt fra 2023) 

• Bogføring skal være digital 

• Bilag, der dokumenterer de enkelte registreringer, skal opbevares digitalt 

• Der skal løbende tages sikkerhedskopi 

Både Microsoft C5 og Business Central 365 understøtter kravene til overgangsfasen.  

 

Lovforslag til skærpede krav (effekt fra 2024) 

• Bogføring af transaktioner og opbevaring  af bilag skal foretages i et digitalt bogføringssystem. 

• Bogføringssystemet skal opfylde en række krav der forventes defineret af erhvervsstyrelsen 

Kravene til bogføringssystemet ifølge lovforslaget: 

• Det skal understøtte kravene til digital registrering af transaktioner 

• Angivelse af bilag for hver registrering 

• Give en betryggende opbevaring af data (registreringer og bilag) i 5 år hos tredjepart, herunder at 

myndighederne har mulighed for adgang til opbevaret data. 

• Understøtter automatisering af administrative processer, herunder 

o Kontering i henhold til offentlig standardkontoplan 

o Automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer 

• Understøtter standarder for IT-sikkerhed, bl.a.  

o Sikker log in 

o Bruger og adgangsstyring 

o Automatisk sikkerhedskopiering af data 

 

Af lovforslaget fremgår det, at udbyderne af digitale bogføringssystemer skal lade deres system registrere i 

Erhvervsstyrelsen. Herefter vil Erhvervsstyrelsen godkende, at systemet lever op til de ovenstående krav. 

Det forventes, at Erhvervsstyrelsen offentliggør en liste over godkendte systemer. Det fremgår ikke af lovforslaget, 

hvornår listen offentliggøres. 

Dog forventes alle Cloud baserede bogføringssystemer bliver godkendt; herunder Business Central.  

Med hensyn til C5, som ikke supporteres af Microsoft længere, kan der laves en løsning så kravene opfyldes, men 

TransSoft anbefaler alligevel sine kunder at skifte til et andet system i god tid inden overgangsfasen i 2024.  

Det er IKKE et krav, at din virksomhed benytter et system, der er på Erhvervsstyrelsens liste over godkendte 

systemer, men det er et krav, at du kan dokumentere, at jeres system lever op til kravene. 


