
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuratorforeningen kan fuldt ud tilslutte sig de foreslåede krav til digital opbevaring og digital sikkerheds-

kopiering af regnskabsmateriale. For Kuratorforeningen er det imidlertid afgørende, at likvidatorer og 

kuratorer sikres adgang til de elektroniske data.     

 

Med forslagets § 12, stk. 1 får virksomheden pligt til at stille regnskabsmateriale til rådighed for en 

offentlig myndighed, i det omfang myndigheden i henhold til denne lov eller anden lovgivning er beret-

tiget til at føre kontrol med virksomheden. Det fremgår ikke udtrykkeligt af ordlyden eller af udkastet til 

bemærkninger, om likvidatorer og kuratorer er omfattet af bestemmelsen.  

 

Efter den gældende bogføringslovs § 12, stk. 1 skal regnskabsmaterialet opbevares på en sådan måde, 

at det uden vanskeligheder kan gøres tilgængeligt her i landet for offentlige myndigheder m.fl., som i 

henhold til anden lovgivning har ret til at kræve indsigt i regnskabsmaterialet. Denne formulering anses 

for at omfatte likvidatorer og kuratorer, som i forbindelse med en virksomheds solvente respektive in-

solvente ophør kan kræve adgang til virksomhedens regnskabsmateriale, jf. Karnov, bemærkningerne 

til bogføringsloven § 12, stk. 1, note 66.  

 

Det vil i høj grad være ønskeligt, at den nye lovgivning ikke forringer den adgang, som likvidatorer og 

kuratorer har til regnskabsmateriale, herunder navnlig disses mulighed for at indhente materialet hos 

eksterne bogføringsfirmaer og udbydere af elektroniske bogføringssystemer. Dette kunne ske ved en 

udtrykkelig hjemmel eller ved i bemærkningerne til lovforslaget at tilføje, at der ikke tilsigtes nogen 

begrænsning i retten for likvidatorer og kuratorer til at indhente regnskabsmateriale hos virksomhedens 

eksterne samarbejdspartnere. 
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