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Aftalens indhold 
Initiativet skal analysere og teste grundlaget for at etablere automatisk erhvervsrapportering på 
området for finansielle og økonomiske data. Når virksomhederne i dag skal indberette 
oplysninger til det offentlige, foregår det hovedsageligt ved, at data indtastes manuelt af 
virksomhederne i flere forskellige offentlige selvbetjeningsløsninger. Fx skal virksomhederne 
indberette skatteregnskab til SKAT og årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Formålet med automatisk 
erhvervsrapportering er at udnytte de teknologiske muligheder og derved reducere og på sigt helt 
fjerne virksomhedernes indberetningsbyrder uden at gå på kompromis med datakvalitet og det 
offentliges myndighedsudøvelse. Initiativet består af følgende elementer: 

 Kortlægning af, hvilke indberetninger der kan genereres automatisk af myndighederne ud fra 
virksomhedernes bogføringsdata, herunder en afdækning af juridiske og forvaltningsmæssige 
rammer med henblik på tilpasning af lovgivning. 

 Analyse af tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter med henblik på at specificere og udvikle den 
bagvedliggende arkitektur, herunder brugerstyring.  

 Specificering af bagvedliggende arkitektur i samarbejde med private leverandører. 
 Testforløb af automatisering af virksomhedernes finansielle og økonomiske rapportering til det 

offentlige, fx aflæggelse af årsrapport, skatteopgørelse og regnskabsstatistik, for et antal frivillige 
virksomheder. 

 På baggrund af businesscasen udarbejdes et forslag til en implementeringsplan.  
 
Under forudsætning af fuld implementering af automatisk erhvervsrapportering vurderes 
konceptet at reducere virksomhedernes administrative byrder betragteligt. Foreløbige estimater 
viser byrdelettelser på flere mia. kr. alene i forhold til udveksling og anvendelse af finansielle og 
økonomiske data. Derudover forventes det, at automatisk erhvervsrapportering vil understøtte 
virksomhedernes digitale omstilling og således medvirke til øget produktivitet og 
konkurrenceevne, fx ved udvikling af nye databaserede løsninger og services til samfundet på 
baggrund af adgang til data af høj kvalitet. Myndighederne vil få et forbedret datagrundlag til 
forvaltningsformål. 

Organisering 
Initiativet forankres i porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Inden 
gennemførelse af testforløb forelægges styregruppen beslutningsoplæg. Analysearbejdet forankres 
i en arbejdsgruppe med deltagelse af SKM/SKAT, DST, DIGST og ERST (formand).  
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