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Forslag om nye regler 
for opbevaring af       
bogføringsmateriale i 
udlandet 
 

Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen 
 

Den 19. august 2014 har Erhvervsstyrelsen sendt et lovforslag om ændring af bog-

føringsloven i høring. 

Lovforslaget indebærer i det væsentligste en modernisering af lovgrundlaget for 

virksomheder, som opbevarer bogføringsmateriale i udlandet. Lovforslaget inde-

bærer i korte træk følgende: 

 

 Regnskabsmaterialet skal opbevares på en sådan måde, at det uden vanske-
ligheder kan gøres tilgængeligt her i landet for offentlige myndigheder m.fl., 
som i henhold til lovgivning har ret til indsigt i regnskabsmaterialet. 

 Regnskabsmaterialet kan under givne betingelser opbevares elektronisk her i 
landet eller i udlandet (se nedenfor om betingelserne).   

 Hvis regnskabsmaterialet ikke opbevares elektronisk, skal det opbevares i pa-
pirform enten i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige. 

 

Betingelserne for elektronisk opbevaring er: 

1. Materialet skal opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven 

2. Virksomheden skal til enhver tid kunne fremskaffe materialet og give adgang til 
det her i Danmark  

3. Eventuelle beskrivelser af benyttede systemer og de nødvendige adgangskoder 
mv. skal opbevares i Danmark 

4. Regnskabsmaterialet skal uden vanskeligheder kunne udskrives i klarskrift i 
læsbar form eller stilles til rådighed i anerkendt filformat (i lovbemærkningerne 
anføres ”xml, csv eller lignende” som de anerkendte filformater). 

 

Herudover kan myndighederne forlange:  

 at regnskabsmateriale uden vederlag udskrives i klarskrift, og  

 at regnskabsmateriale (bortset fra eksterne bilag), som er affattet på et andet 
sprog end dansk og engelsk, af den bogføringsansvarlige vederlagsfrit oversæt-
ter det til dansk eller engelsk. 
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Høringsfristen er 19. september 2014 og ikrafttræden af lovændringerne forventes 

på nuværende tidspunkt at blive 1. januar 2015. 

Læs her: 
På https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/38986  findes følgende materiale: 

Høringsbrev   

Lovforslag   

Kort tekst til høringsportal 

 

Høringsliste 
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