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Forsikring & Pension og Finans Danmark vil gerne takke for at blive hørt, og vi er
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overordnet set positive overfor ”implementeringen” i bekendtgørelser af de dele
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af den nye bogføringslov, der vedrører digitale standard bogføringssystemer.
Dialog om de kommende krav til digitale specialudviklede systemer
Vores medlemmer forventer primært at anvende specialudviklede bogføringssystemer. Disse systemer er ikke omfattet af denne høring, men Erhvervsstyrelsen
har så vidt vi har forstået planlagt, at reguleringen for de specialudviklede systemer skal fastlægges i løbet af 2023. I den forbindelse vil det være centralt for os
at indgå i dialog med Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet om, hvorledes der bedst
muligt kan tages hensyn til finansielle virksomheders særlige karakteristika.
Flere af kravene i kravbekendtgørelsen til de standardiserede systemer vil således
ikke være relevante og/eller særdeles problematiske for finansielle virksomheder
og tilhørende datacentraler, hvis de tilsvarende indarbejdes som krav i den kommende bekendtgørelse med krav til specialudviklede systemer. Eksempelvis gælder i forvejen en lang række IT-sikkerhedskrav fra Finanstilsynet, som skal respekteres.
Bilag omfattet af krav om digital opbevaring i standardsystemerne er ikke tilstrækkelige
Set fra et regnskabsbruger- samt investor- og kreditorperspektiv stiller vi os uforstående overfor, at § 3 i udkastet til kravbekendtgørelse alene stiller krav om, at
købs- og salgsbilag skal opbevares digitalt i regnskabssystemet:
” § 3.Ved bilag, der skal kunne opbevares digitalt efter denne bekendtgørelse,
forstås enhver dokumentation for transaktioner vedrørende køb og salg og som
indeholder følgende oplysninger…”
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Så vidt vi har forstået, er et af formålene med den nye bogføringslov at skabe
større sikkerhed for de væsentligste dele af regnskabsmaterialet. Vi har på den
baggrund forståelse for, at ikke ethvert uvæsentligt bilag nødvendigvis skal omfattes af ovennævnte krav om digital opbevaring i regnskabssystemet, men finder at i hvert fald bilag vedrørende væsentlige ledelsesmæssige skøn, afregning
af skatter, moms og afgifter, transaktioner med ejere og andre nærtstående parter også bør omfattes.
Krav til udbydernes IT-sikkerhed bør konkretiseres
I § 7, stk. 1, i udkastet til kravbekendtgørelse stilles der krav om, at en udbyder af
et digitalt standard bogføringssystem skal gennemføre passende tekniske og or-

Høringssvar

ganisatoriske it-sikkerhedsforanstaltninger. Dette uddybes i stk. 2 med angivelse
af emner, som foranstaltningerne nødvendigvis skal omhandle, herunder f.eks.
netværkssikkerhed, adgangsstyring, backup, logning mv., men uden angivelse af
konkrete krav, idet det fremgår af stk. 3 og 4, at fastsættelsen af niveauer skal foretages på baggrund af en konkret risikovurdering.
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Kompromitteres IT-sikkerheden hos en udbyder af digitale bogføringssystemer er
dette ikke alene kritisk for den konkrete udbyder, men vil være det for de tusindvis af virksomheder, som måtte anvende udbyderens digitale bogføringssystemer. Set fra et regnskabsbruger- samt investor- og kreditorperspektiv er vi på den
baggrund bekymrede for, om de beskrevne principbaserede regler til IT-sikkerhed er tilstrækkeligt præcise til i praksis at kunne sikre et højt IT-sikkerhedsniveau.
Vi har som udgangspunkt forståelse for, at et proportionalitetshensyn ønskes anvendt, men der må efter vores opfattelse skulle gælde et minimum af IT-sikkerhedskrav, som enhver udbyder uanset størrelse skal overholde, så virksomhederne kan vide sig sikre på, at deres data opbevares på betryggende vis. Er ITsikkerheden utilstrækkelig, vil sikkerheden for regnskabsmaterialet ikke blive højnet ved overgang fra analog til digital opbevaring – tværtimod vil truslen fra virusangreb, hacking mv. kunne mindske sikkerheden.
Endvidere finder vi, at Erhvervsstyrelsen bør indføre krav om, at risikovurderingen,
jf. stk. 3 og 4, som bliver helt afgørende for sikkerhedsforanstaltningerne hos udbyderen, skal gøres til genstand for assurance (f.eks. ISAE 3000 eller ISAE 3402), så
det sikres, at det fastlagte IT-sikkerhedsniveau faktisk er passende. Dette vil ikke
alene være til gavn for de tusindvis af virksomheder, som anvender udbyderens
digitale bogføringssystemer, men vil ligeledes kunne gøre Erhvervsstyrelsens
håndhævelse, jf. stk. 6, mere effektiv.
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Giver ovenstående anledning til spørgsmål eller bemærkninger, står vi naturligvis
gerne til rådighed.

Med venlig hilsen

Anne-Mette Munck og Martin Thygesen
Direkte: +45 41919092 og +45 33701024
Mail: amm@fogp.dk og mat@fida.dk
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