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Anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige
love om ændring af bogføringsloven
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
I medfør af § 64, stk. 2,1) i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), §
70, stk. 4,2) i lov nr. 1231 af 18. december 2012 om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.) og § 33) i lov nr. 55 af 27.
januar 2015 om ændring af bogføringsloven (Opbevaring af regnskabsmateriale m.v.) bestemmes:
§ 1. De ændringer af bogføringsloven, der er gennemført
ved § 62 i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), § 5 i lov nr.
1231 af 18. december 2012 om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v.
(Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som
følge af ressortoverførsel m.v.) og § 1 i lov nr. 55 af 27. januar 2015 om ændring af bogføringsloven (Opbevaring af
regnskabsmateriale m.v.) sættes i kraft for Grønland i overensstemmelse med § 2 i denne anordning.
§ 2. I bogføringsloven, som sat i kraft for Grønland ved
kongelig anordning nr. 624 af 23. juni 2008 om ikrafttræden
for Grønland af bogføringslov foretages følgende ændringer:
1. Efter kapitel 1 indsættes:
»Kapitel 1 a
Kommunikation
§ 1 a. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra myndigheder om forhold, som
er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af
denne lov, skal foregå digitalt.
Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om
digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte
it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur
el.lign.
Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet
frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.
Stk. 4. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder efter forskrifter, som er udstedt i medfør af stk. 1 eller 2,
ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

ter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov
uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde
gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der
sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.
Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller
udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af myndigheden som afsender.
§ 1 c. Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af
andre end en myndighed, skal være underskrevet, kan dette
krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf.
dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter
med personlig underskrift.
Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om
fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes,
at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse
typer af dokumenter.«
2. § 12 affattes således:
»§ 12. Regnskabsmaterialet skal opbevares på en sådan
måde, at det uden vanskeligheder kan gøres tilgængeligt i
Grønland for offentlige myndigheder m.fl., som i henhold til
anden lovgivning har ret til at kræve indsigt i regnskabsmaterialet. Hvis virksomhedens administration og ledelse udøves i Danmark, skal regnskabsmaterialet tilsvarende kunne
gøres tilgængeligt i Danmark for offentlige myndigheder
m.fl.

§ 1 b. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at myndighederne kan udstede afgørelser og andre dokumenter ef-
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Stk. 2. Regnskabsmaterialet kan opbevares i elektronisk
form i Grønland, i Danmark eller i udlandet, hvis den bogføringspligtige
1) opbevarer regnskabsmaterialet i overensstemmelse med
denne lov,
2) til enhver tid kan fremskaffe materialet og give adgang
til dette i Grønland eller i Danmark, jf. stk. 1,
3) opbevarer eventuelle beskrivelser af benyttede systemer m.v. og eventuelle nødvendige adgangskoder m.v.
i Grønland eller i Danmark, jf. stk. 1, og
4) sørger for, at regnskabsmaterialet udskrives i klarskrift
eller stilles til rådighed i et anerkendt filformat.
Stk. 3. Opbevares regnskabsmaterialet ikke i elektronisk
form, skal det opbevares i papirform i Grønland eller Danmark, jf. stk. 1, jf. dog stk. 4-6.
Stk. 4. Regnskabsmaterialet kan opbevares i papirform i
Finland, Island, Norge eller Sverige. Bestemmelserne i stk.
2, nr. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Regnskabsmaterialet for indeværende og forrige
måned kan opbevares i papirform i udlandet. Bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 6. Interne og eksterne bilag for den bogføringspligtiges aktiviteter i udlandet kan opbevares i papirform i det pågældende land i hele opbevaringsperioden, jf. § 10. Øvrigt
regnskabsmateriale for den bogføringspligtiges aktiviteter i
udlandet kan under de samme betingelser opbevares i papirform i det pågældende land for indeværende måned og de
foregående 3 måneder. Bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 og 2,
finder tilsvarende anvendelse.«
3. § 15, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:
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»En offentlig myndighed kan, i det omfang den i henhold
til anden lovgivning er berettiget til at kræve indsigt i den
bogføringspligtiges regnskabsmateriale, forlange, at den
bogføringspligtige vederlagsfrit stiller alt, hvad der er nødvendigt til fremfinding og læsning af regnskabsmaterialet, til
disposition, og at regnskabsmaterialet indsendes eller udleveres, når myndigheden anmoder herom. Endvidere kan
myndigheden forlange, at registreringer i fremmed valuta,
herunder euro, omregnes til danske kroner. Er regnskabsmaterialet bortset fra eksterne bilag affattet på andre sprog end
grønlandsk, dansk eller engelsk, kan myndigheden kræve, at
den bogføringspligtige vederlagsfrit oversætter dette til
grønlandsk, dansk eller engelsk.
Stk. 2. Den i stk. 1 fastsatte adgang til regnskabsmaterialet
gælder også, hvis regnskabsmaterialet opbevares hos tredjemand.
Stk. 3. Opbevares regnskabsmaterialet i elektronisk form,
kan en myndighed forlange, at regnskabsmaterialet udleveres i et anerkendt filformat i elektronisk form eller indsendes
digitalt i et anerkendt filformat i henhold til regler, der er
udstedt i medfør af § 1 a.
Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan dog altid indhente relevant
regnskabsmateriale.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 5.
4. I § 16, stk. 1, ændres »§ 12, stk. 1-3« til: »§ 12, stk. 1-6«.
§ 3. Anordningen træder i kraft den 1. juli 2017.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 774 af 10. juli 2008 for Grønland om opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet ophæves.
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Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger«.
Bestemmelsen har følgende ordlyd: »§§ 1-10, 17, 18, 23, 29, 35-39, 41-44, 49, 50, 54, 58-63, 65 og 66 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes
i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger«.
Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de
ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger«.

