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1. Modernisering 
Som almindeligt bekendt blandt dette blads læsere - og som i øvrigt udførligt beskrevet andetsteds 
her i bladet - fik vi lillejuleaftensdag sidste år en ny bogføringslov, med ikrafttræden 1. juli dette år. 
 
Der er tale om en tiltrængt modernisering af en efterhånden ganske bedaget lov og flere af 
ændringerne er såvel fornuftige som nødvendige. Når det pæne er sagt, skal imidlertid også det 
mindre pæne nævnes: straffebestemmelserne er, med erhvervsministerens ord i fremsættelsesta-
len, blevet “moderniseret” ved samme lejlighed.  

Fra boligområdet ved vi, at ordet “modernisering” kan dække over alt fra en 
gennemgribende kvalitetsmæssig højnelse til en rigtig fupmodernisering, der kun er beregnet på at 
skjule alle skavankerne, og som i virkeligheden er mere skadelig end gavnlig, fordi den - udover at 
se tilforladelig ud, og dermed være med til at narre køberen - kan forsegle dårligdommene i 
ejendommen, og dermed forværre disses tilstand.  

Det er måske trods alt for meget at sammenligne den i bogføringsloven skete “sanktions-
modernisering” med en “fupmodernisering”, men den ligger tættere op ad dette, end op ad den 
gode modernisering. 
 
2. Straffebestemmelsen og frakendelsesbestemmelsen 
 
Tilsyneladende er § 16 i den nye bogføringslov blot en ganske almindelig straffebestemmelse, som 
der findes så mange af i særlovgivningen: 
 

Stk 1: “Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes 
overtrædelse af §§ 6-10, § 12, stk. 1-3, og §§ 13-15 med bøde.” 

 
Jeg skal straks vende tilbage til de to hovedproblemer med den nye straffebestemmelse, med for 
overskuelighedens skyld skal det nævnes, at stk. 2 giver mulighed for at foreskrive straf i 
bekendtgørelser udstedt i medfør af loven, at stk. 3 giver mulighed for at straffe juridiske personer, 
og at forældelsesfristen i stk. 4 er blevet forlænget til 5 år (hvor den tidligere var 2 år). 
 
Hertil kommer en interessant nyskabelse i § 17, hvorefter domstolene kan frakende den 
bogføringspligtige retten til at opbevare regnskabsmateriale i udlandet. Om denne bestemmelse 
kan det fremhæves, at den efter sin ordlyd forudsætter, at den bogføringspligtige har overtrådt 
bestemmelserne i § 12, jf. § 15. Det er således ikke andre overtrædelser af bogføringsloven, der vil 
kunne bringe den nye rettighedsfrakendelsesmulighed på banen.  



 
Alene § 16, stk. 4 om forældelsesfristen og § 17 om rettighedsfrakendelsen synes at ligne rigtige 
moderniseringer, for at blive ved billedet fra før. 
 
 
3. Simpel eller grov uagtsomhed 
Det første hovedproblem ligger i, at den nye straffebestemmelse ikke - som den tidligere - 
begrænser strafansvaret til forsætligt og groft uagtsomt forhold. Derved kriminaliseres også simpel 
uagtsomhed, hvilket indebærer en nykriminalisering af en meget lang række forhold . 
Den gamle bogføringslov havde, i lighed med den stadig gældende årsregnskabslov, begrænset 
strafansvaret til forsæt og grov uagtsomhed. I henhold til forarbejderne til årsregnskabsloven 
skyldtes denne begrænsning, at “der ofte kan forekomme lettere overtrædelser af undskyldelig 
karakter i forhold til et så omfattende lovkompleks som det foreliggende.” 

Når man dels tænker på, at hverken al regnskabsførelse eller al bogføringsvirksomhed er 
lige enkel og dels at (nu næsten) enhver næringsdrivende efter lovene skal leve op til de deri 
fastsatte krav, forekom den (gamle) begrænsning at være både fornuftig og rimelig, idet den 
samtidig uden problemer gav mulighed for kontrolinstanserne, det være sig Told & Skat eller 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, for at være vejledende i forhold til disse lettere og undskyldelige 
lovovertrædelser. Det var både tilstrækkeligt og lovmedholdeligt at påpege sådanne overtrædelsers 
eksistens og derefter ikke foretage videre. Ved gentagelser, trods anvisninger fra 
kontrolmyndighedernes side, ville den bogførings- eller regnskabspligtige stærkt nærme sig den 
grove uagtsomhed og dermed det potentielle strafansvar. 
 
Men hvis dette tidligere system egentlig fungerede tilfredsstillende, hvorfor da udvide det 
strafbares område? Ja det spørgsmål er i hvert fald ikke besvaret i bemærkningerne til det 
fremsatte lovforslag. Om udvidelsen hedder det helt lakonisk: 
 

“I forhold til overtrædelser af den nugældende bekendtgørelse kan simpelt 
uagtsomme overtrædelser af loven også straffes, jf. her straffelovens § 19. 
Tidligere var grænsen grov uagtsomhed. “ 

 
Man søger endvidere forgæves efter bemærkninger eller kommentarer til denne markante 
udvidelse i folketingets forhandlinger og i udvalgsbetænkningen. Det fremgår heller ikke på nogen 
måde, hvilken forklaring det skulle give, at  der i bemærkningen henvises til straffelovens § 19. 
Den tidligere begrænsning i lovene var lige så fuldt omfattet af straffelovens § 19, hvori det 
simpelthen angives, at hvis ikke der i en særlov er bestemt andet, da er kravet for at kunne straffe 
alene simpel uagtsomhed. Henvisningen må således blot forstås som dokumentation af, at der nu 
rent faktisk alene kræves simpel uagtsomhed. 
 
Af bemærkningerne til en del af de materielle ændringer i bogføringsloven, fremgår tydeligt, at 
opstramningerne og reguleringerne også har det sigte at bekæmpe økonomisk kriminalitet. 
Samme sigte havde i øvrigt den opstramning af straffelovens § 302, som blev gennemført for 12 år 



siden, men hvor man særligt angav, at straf efter denne overbygningsbestemmelse forudsætter 
overtrædelser af f.eks. bogføringsloven “under omstændigheder, der kendetegner forholdet som 
særligt groft” 
 
Det forekommer overordentligt vanskeligt at forstå, hvorledes kriminalisering af “småovertræ-
delserne” af bogføringsloven kan medvirke til at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Man kan sige, 
at den nye regel vil afhjælpe mulige bevisvanskeligheder hos anklagemyndigheden, men hvis en 
sag hos anklagemyndigheden om økonomisk kriminalitet skal ende med at “falde ned” i en simpel 
uagtsom overtrædelse af bogføringsloven, forekommer der alligevel at være tale om 
proportionsforvridning i en sådan grad, at der ikke ville være sket nogen skade ved at have 
bibeholdt det gamle krav om mindst grov uagtsomhed. 
4. God bogføringsskik 
 
Ved affattelsen af den nye straffebestemmelse er man endvidere fra lovgiveres side kommet til at 
gennemføre en klar nyskabelse i dansk ret. Det ses således, at § 16 giver hjemmel for bødestraf 
bl.a. ved overtrædelse af § 6 i bogføringsloven. Denne bestemmelse er nu blevet “ophøjet” til lov 
for såvidt angår kravet om, at bogføringen skal foretages i overensstemmelse med “god 
bogføringsskik”. 
 
I bemærkningerne i lovforslaget til § 6 henvises blandt andet til, at tilsvarende krav om 
overholdelse af god skik findes i f.eks. revisorlovgivningen: “god revisorskik”, årsregnskabsloven: 
“god revisionsskik” og retsplejeloven: “god advokatskik”. Dette er meget rigtigt, og det er også 
rigtigt, at en retlig standard, som et krav om overholdelse af “god ... skik” på et område kan være 
en særdeles nyttig ting, fordi den muliggør en løbende ajourføring og tilpasning som supplement 
til de mere specifikke krav, der måtte findes i den pågældende lov.  
Det er endvidere karakteristisk og rammende, som det også nævnes i den nye bogføringsvej-
ledning, at “en retlig standard kan defineres som en moralsk eller social målestok for en given 
adfærd, som domstolene må udfylde og give indhold efter den til enhver tid gældende 
retsopfattelse.” 

Netop fordi udfyldningen af dette begreb først entydigt kan ske ved en efterfølgende 
domstolsprøvelse er det imidlertid hidtil uset at foreskrive straf for overtrædelse af kravene til 
overholdelse af god skik regler. Sådanne regler er ganske uegnede som straffebestemmelser i et 
moderne samfund allerede fordi de ikke på nogen som helst måde angiver, hvorved det eventuelt 
strafbare måtte ligge. Denne uklarhed i loven umuliggør for borgerne, at de på forhånd kan 
indrette sig på - og derved undgå - de handlinger, der er belagt med straf. I ingen af de i 
forarbejderne omtalte love, er der da heller foreskrevet straf for kravet om overholdelse af god 
revisor/revisions/advokat -skik. Det er der i øvrigt heller ikke i anden lovgivning, der anvender 
tilsvarende retlige standarder som f.eks. markedsføringsloven. 
 
At strafbelægge tilsidesættelse af “god bogføringsskik” er ikke blot ikke i overensstemmelse med 
“god lovgivningsskik”, det strider antageligt også så markant mod det strafferetlige krav om 
“straffebestemmelsers klarhed”, at domstolene vil afvise at straffe alene på grundlag af en 



tilsidesættelse af dette krav. 
 
 
5. Hvad så nu? 
 
Som det så rigtigt siges i bemærkningerne til lovforslaget, kan eventuelle overtrædelser af reglerne 
“navnlig konstateres af told- og skattemyndighederne i ligningsarbejdet”. Herefter siges: “De kan i 
disse tilfælde anmelde overtrædelse til politiet”. 
 
Som nævnt i afsnit 3 gav de gamle regler med krav om grov uagtsomhed god plads til at vejlede og 
påtale eventuelle regelovertrædelser uden at skride til anmeldelser. Efter de nye regler kunne man 
mene, at det bliver vanskeligere at udvise en fornuftig konduite, al den stund, en tilsidesættelse 
eller misforståelse af blot en enkelt af reglerne teoretisk kan medføre strafansvar for “synderen”. 
Mange gode grunde - herunder ressourcemæssige i alle instanser - taler imidlertid for fortsat at 
udvise konduite. Når der i lovforslaget anvendes det lille ord “kan” om anmeldelse til politiet, er 
der god grund til at forstå det bogstaveligt således, at ikke enhver lille forseelse skal medføre 
strafferetlige reaktioner. Det i juraen generelt anvendte krav om proportionalitet mellem 
handling/interesse og indgreb vil fortsat betyde, at undskyldelige småovertrædelser passende kan 
mødes med en uformel påtale og besked om at efterleve reglerne. Mange undersøgelser viser, at de 
bedste resultater opnås af de myndigheder, der primært opfatter deres rolle som vejledende. Dette 
skyldes i meget vidt omfang, at sådanne myndigheder mødes med tillid og samarbejdsvilje af deres 
kunder, hvorved man i det store perspektiv opnår langt mere i form af undgåelse af grove 
overtrædelser, end en bevidstløs forfølgen af enhver lille tilsidesættelse af reglerne.  

Det er da også en tendens inden for andre særlovsområder, f.eks. miljøområdet, at man 
opererer med (lovfastsatte) bagatelgrænser inden for hvilke en myndighed ikke behøver at reagere 
formelt. Tilsvarende tendenser spores i retsplejelovgivningen, hvorefter der blandt andet er 
mulighed for påtaleopgivelse i tilfælde “hvor sagens gennemførelse vil medføre vanskeligheder, 
omkostninger eller behandlingstider, som ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning og den 
straf, som i givet fald kan forventes idømt” (retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 3). 
 
Det er beklageligt, at lovgiver ikke i forbindelse med moderniseringen af bogføringsloven har følt 
sig inspireret af nogle af disse (lov)tendenser, men i stedet har valgt at satse på øget kriminalisering. 
Det bør dog ikke forhindre en (fortsat?) fornuftig håndhævelse af reglerne. Som det siges i de nye 
etiske regler for advokater: “I sin rådgivning skal advokaten dog ikke blot have lovens bogstav, 
men også dens rette forståelse for øje” 


