
Den nye bogføringslov
D. 7. september 2022



Skanderborg Revision ApS

Mindre revisionskontor 

4 medarbejdere og 1 praktikant

Møder vores kunder i øjenhøjde

Holder vores kunder i hånden

Deler gerne vores viden



Hvem er vi?
• Michelle Hejdemann

• Revisor
• Finansøkonom

• Dorthe Kristiansen
• Registreret revisor



Agenda

• Hvem er omfattede?
• Tidsoverblik over loven 
• God bogføringsskik
• Hvad er et gyldigt bilag?
• Bogføringsprocedurer og -beskrivelser
• Krav til regnskabsmateriale (opbevaring, afstemning mm)
• Digitale bogføringssystemer
• Kontrol af overholdelse
• Bødeniveau
• Spørgsmål



Omfattede af bogføringsloven

§1, stk. 1 
• Erhvervsdrivende virksomheder 

• Selskaber
• Personligt ejede virksomheder
• Andelsboligforeninger
• Ejerforeninger
• Erhvervsaktiviteter i Danmark

§1, stk. 2 (Færre krav)
• Afgifts- og skattepligtige, som ikke er omfattet af §1, stk. 1
• Tilskud fra staten, som kræver regnskabsoplysninger



1. juli 
2026

1. 
januar 
2026

1. juli 
2024

1. 
januar 
2024

1. juli 
2023

1. 
januar 
2023

1. juli 
2022

Ændringer vedr. regnskabsmateriale, krav til opbevaring, afstemninger 
og bogføringsbeskrivelser.

Tidslinje overblik



Overblik

1. juli 
2026

1. 
januar 
2026

1. juli 
2024

1. 
januar 
2024

1. juli 
2023

1. 
januar 
2023

1. juli 
2022

Erhvervsstyrelsen fastsætter regler og krav til bogføringssystemer 
fremadrettet

Tidslinje overblik



Overblik

1. juli 
2026

1. 
januar 
2026

1. juli 
2024

1. 
januar 
2024

1. juli 
2023

1. 
januar 
2023

1. juli 
2022

Bogføringssystemerne skal nu opfylde de nye krav

Tidslinje overblik



Overblik

1. juli 
2026

1. 
januar 
2026

1. juli 
2024

1. 
januar 
2024

1. juli 
2023

1. 
januar 
2023

1. juli 
2022

Virksomheder omfattet af ÅRL (klasse B, C og D) skal opfylde nye krav 
om digitale bogføringssystemer gældende for regnskabsår, der 

begynder 1. januar 2024 eller senere.

Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D

Balancesum Personlig 
hæftelse

≤DKK 2,7 
mio

≤DKK 
156 mio

Børsnoteret

Omsætning Personlig 
hæftelse

≤DKK 5,4 
mio

≤DKK 
313 mio

Børsnoteret

Ansatte Personlig 
hæftelse

≤ 10 ≤250 og 
≥250

Børsnoteret

Tidslinje overblik



Overblik

1. juli 
2026

1. 
januar 
2026

1. juli 
2024

1. 
januar 
2024

1. juli 
2023

1. 
januar 
2023

1. juli 
2022

Virksomheder omfattet af ÅRL (klasse B, C og D) og som anvender eget 
bogføringssystem, der ikke er registreret hos erhvervsstyrelsen, skal 

opfylde nye krav om digitale bogføringssystemer.

Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D

Balancesum Personlig 
hæftelse

≤DKK 2,7 
mio

≤DKK 
156 mio

Børsnoteret

Omsætning Personlig 
hæftelse

≤DKK 5,4 
mio

≤DKK 
313 mio

Børsnoteret

Ansatte Personlig 
hæftelse

≤ 10 ≤250 og 
≥250

Børsnoteret

Tidslinje overblik



Overblik

1. juli 
2026

1. 
januar 
2026

1. juli 
2024

1. 
januar 
2024

1. juli 
2023

1. 
januar 
2023

1. juli 
2022

Virksomheder omfattet af ÅRL (klasse A) og som har en omsætning 
over 300.000 kr./årligt, skal opfylde nye krav om digitale 

bogføringssystemer for regnskabsår, der begynder d. 1. januar 2026 
eller senere. 

Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D

Balancesum Personlig 
hæftelse

≤DKK 2,7 
mio

≤DKK 
156 mio

Børsnoteret

Omsætning Personlig 
hæftelse

≤DKK 5,4 
mio

≤DKK 
313 mio

Børsnoteret

Ansatte Personlig 
hæftelse

≤ 10 ≤250 og 
≥250

Børsnoteret

Tidslinje overblik



Overblik

1. juli 
2026

1. 
januar 
2026

1. juli 
2024

1. 
januar 
2024

1. juli 
2023

1. 
januar 
2023

1. juli 
2022

Virksomheder omfattet af ÅRL (klasse A) og som har en omsætning 
over 300.000 kr./årligt i to på hinanden følgende år, og som anvender 

eget bogføringssystem, skal opfylde nye krav om digitale 
bogføringssystemer.

Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D

Balancesum Personlig 
hæftelse

≤DKK 2,7 
mio

≤DKK 
156 mio

Børsnoteret

Omsætning Personlig 
hæftelse

≤DKK 5,4 
mio

≤DKK 
313 mio

Børsnoteret

Ansatte Personlig 
hæftelse

≤ 10 ≤250 og 
≥250

Børsnoteret

Tidslinje overblik



Hidtil
• ”God bogføringsskik” gælder fortsat
• Snarest registrering
• Sporbarhed bilag til regnskab og omvendt
• Krav om rettelser fremgår tydeligt
• Opbevaring sikres mod ødelæggelse, bortskaffelse, 

forvanskning, fejl og misbrug i 5 år. 
• Bogføring sker ift. virksomhedens kompleksitet, antallet af 

transaktioner og deres økonomiske omfang

1. juli 
2022



Hvad er et gyldigt bilag?
• Fakturaen skal være stilet til virksomheden

• Fakturaen skal indeholde beskrive af, hvad der er købt

• Skat godtager ikke
• At forretningsforbindelser får én bon og deler udgiften mellem sig. 
• Mobilepay bilag, ordrebekræftelser, billede af bankoverførsler mm. 

• Øget kontrol fra SKAT

• Bilag skal indeholde:



Bogføringsprocedurer og -beskrivelser
• Hvem er omfattet?

• Omsætning ≥ DKK 300.000 i to på hinanden følgende år
• Pligt til at udarbejde årsrapport

• Indhold
• Procedurer for, at alle transaktioner løbende registreres
• Procedurer for betryggende opbevaring
• Beskrivelse af ansvarlige medarbejdere

• Erhvervsstyrelsen udarbejder en skabelon efteråret 2022
• Kravet skal overholdes i førstkommende nye regnskabsår, efter 

skabelon er udgivet

1. juli 
2022



Bogføringsbeskrivelsen skal bl.a. indeholde
• Hvordan registrering af alle transaktioner sikres
• Hvilke, hvor ofte og hvordan afstemninger foretages
• Opbevaring af bilag og regnskabsmateriale
• Ansvarlig for registrering
• Ansvarlig for opbevaring
• Hvornår registreringer skal være foretaget
• Opbevaring af sikkerhedskopi samt ansvarlig
• Hvor ofte der laves sikkerhedskopi
• Hvordan det sikres at originalt materiale og sikkerhedskopi ikke 

bortkommer samtidig

1. juli 
2022



Regnskabsmateriale
• Hvad er det?
• Dokumentation for oplysninger i ledelsesberetning og noter
• Dokumentation for skøn og vurderinger
• Dokumentation for værdier og gæld i virksomheden
• Bilag
• Afstemninger af f.eks. Moms, skatter, afgifter, årsrapport mm. 

1. juli 
2022



Regnskabsmateriale
• Afstemninger
• Skal foretages og opbevares for at sikre et opdateret grundlag for lovpligtige 

indberetninger
• Foretages senest for datoen, hvor fristen for den lovpligtige indberetning 

udløber.

• Opbevaring
• Krav om opbevaring bestemt geografisk sted fjernes. 
• Opbevaring i 5 år. 

1. juli 
2022



Digitale bogføringssystemer
• Der fastsættes yderligere krav 1. januar 2023. 
• Det gælder for: 
• Virksomheder regnskabsklasse B, C og D. 
• Virksomheder klasse A med en omsætning >DKK 300.000 i 2 på hinanden 

følgende år. 

• Det gælder ikke for: 
• Organisationer, almene fonde mv. Der ikke udøver erhvervsvirksomhed. (De 

omfattes fortsat af resten af bogføringsloven). 

1. 
januar  
2024

1. juli 
2024

1. 
januar 
2026

1. juli 
2026



Krav om digital bogføring

• Fra 1. januar 2024 skal klasse B-D bogføre digitalt og opbevare bilag i 
det digitale bogføringssystem
• Fra 1. januar 2026 skal klasse A bogføre digitalt og opbevare bilag i 

det digitale bogføringssystem

• Når kravet om digitalt bogføringssystem træder i kraft, skal 
virksomheden indberettes bogføringssystemets navn og CVR-nr. 

1. 
januar  
2024

1. 
januar 
2026



Krav til det digitale 
bogføringssystemer

Godkendt digitalt 
bogføringssystem af 

erhvervsstyrelsen

Virksomhedens eget 
bogføringssystem 

skal leve op til 
kravene

1. 
januar  
2024

1. juli 
2024

1. 
januar 
2026

1. juli 
2026



Digitalisering - opsummering

• Krav om digital bogføring i digitalt bogføringssystem
• Krav om opbevaring af digital regnskabsmateriale + sikkerhedskopi
• Gælder ikke ikke-regnskabspligtige virksomheder, som omsætter 

under 300.000 kr. 

1. 
januar  
2024

1. 
januar 
2026



Kontrol 
• Hjemmel til Erhvervsstyrelsen kan 

gennemføre risikobaseret 
bogføringskontrol.

• Erhvervsstyrelsen kan 
• Udbede sig regnskabs- og 

bogføringsmateriale
• Kræve erklæring fra godkendt

revisor
• Kan give påtaler og påbud
• Sende virksomhed til 

tvangsopløsning i skifteretten, 
hvis virksomheden undlader at 
indsende oplysninger, 
efterkommer påbud, retter fejl 
eller overtræder bogføringsloven

1. juli 
2022



Bemyndigelse til Erhvervsministeren

• Bemyndigelse til Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler 
om offentlig opbevaring af centrale dele af regnskabsmaterialet ved 
automatisk fremsendelse til myndigheder fra bogføringssystemer. 
• Bemyndigelse til Erhvervsministeren på sigt kan lave regler om 

obligatorisk brug af e-fakturering.



Bødeniveauer
Overtrædelser Omsætning 

< 10 mio. kr.
Omsætning 
10-100 mio. kr.

Omsætning 
> 100 mio. Kr.

Mindre omfattende – f.eks. Manglende registrering af 
transaktioner eller manglende digital opbevaring af 
mindre dele af regnskabsmateriale

10-20 tkr. 25-100 tkr. 100-250 tkr.

Mere omfattende – f.eks. Manglende digital opbevaring 
af store dele af regnskabsmateriale, eller manglende 
sikkerhedskopi. Herudover evt. manglende indsendelse 
af dokumentation eller erklæring.

50-100 tkr. 100-500 tkr. 250 tkr. - 1 mio. Kr.

Særligt omfattende – f.eks. Manglende digital 
opbevaring af originalt regnskabsmateriale, 
sikkerhedskopi eller bogføring som er mangelfuld (ikke 
muligt at opstille årsregnskab). 
Manglende efterlevelse af påbud. 

100-250 tkr 250 tkr – 1 mio. Kr. 1 mio. Kr. – 1,5 mio kr.



Har I spørgsmål?

Vi deler ud af vores viden. 
Læs mere på www.skanrev.dk



Kontrol 
• Hjemmel til Erhvervsstyrelsen kan 

gennemføre risikobaseret 
bogføringskontrol.

• Erhvervsstyrelsen kan 
• Udbede sig regnskabs- og 

bogføringsmateriale
• Kræve erklæring fra godkendt 

revisor
• Kan give påtaler og påbud
• Sende virksomhed til 

tvangsopløsning i skifteretten, 
hvis virksomheden undlader at 
indsende oplysninger, 
efterkommer påbud, retter fejl 
eller overtræder bogføringsloven

1. juli 
2022



Link til bogføringsudbyders skriv om den nye
bogføringslov
• Dinero https://dinero.dk/ny-bogfoeringslov/

• Economic https://blog.e-conomic.dk/bliv-klar-til-den-nye-
bogforingslov/

• Uniconta https://www.uniconta.com/da/bogfoeringsloven-og-
uniconta/

• Billy https://www.billy.dk/blog/ny-bogfoeringslov-2023/

https://dinero.dk/ny-bogfoeringslov/
https://blog.e-conomic.dk/bliv-klar-til-den-nye-bogforingslov/
https://www.uniconta.com/da/bogfoeringsloven-og-uniconta/
https://www.billy.dk/blog/ny-bogfoeringslov-2023/


Kontaktinformation

Revisor, finansøkonom
Michelle Jensen
mhj@skanrev.dk
86521211

Revisor, HDR
Emil Bjerre Sørensen
ebs@skanrev.dk
42712869

Godkendt revisor
Dorthe Kristiansen
dk@skanrev.dk
40927164


