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Vejledning for indsendelse af regnskabsposteringsbilag til ØSC, 
herunder krav til dokumentation og arkivering af bilagsmateriale 

Posteringsbilag 

Alle posteringsbilag skal sendes til ØSC i elektronisk form. Indtil en påtænkt 
portalløsning er etableret anbefales det, at der anvendes en skabelon til brug for 
posteringsbilag og at den udfyldte skabelon fremsendes som pdf-fil (så der ikke 
kan foretages rettelser i bilaget) i en e-mail til ØSC. 
 
Posteringsbilaget skal indeholde tydelig angivelse af institutionens navn og 
nummer på den bogføringskreds bilaget ønskes bogført i. Herudover skal den 
fulde kontostreng (finanskonto og ønskede dimensioner), posteringstekst og 
beløb, der ønskes debiteret eller krediteret fremgå på en sådan måde, at fejl eller 
misforståelser undgås. Af hensyn til korrekt periodisering skal bilaget være 
forsynet med angivelse af periode og år, hvori det ønskes bogført. 
 
Posteringsbilaget skal være forsynet med underskrift af en dertil bemyndiget 
medarbejder eller være indsendt fra en bemyndiget medarbejders e-mail adresse, 
jævnfør institutionens oversigt over bemyndigede medarbejdere som er afgivet til 
ØSC. 
 
Undermateriale 

Undermateriale skal som hovedregel forblive hos institutionen, men kan 
vedhæftes posteringsbilaget, hvis der er tale om udlæg eller omposteringer. 
Rejsebilag skal arkiveres hos institutionen.  
Såfremt at underbilag arkiveres i institutionen, skal det tydeligt fremgå af 
posteringsbilaget, hvad undermaterialet består af og hvor det opbevares, således at 
det om nødvendigt kan fremfindes til dokumentation af den foretagne bogføring 
bl.a. af hensyn til en eventuel efterfølgende revision. 
 
Bemærk, at undermaterialet, der arkiveres hos institutionen, skal annulleres efter 
brug fx ved gennemhulning eller stempling, så det sikres, at materialet ikke kan 
genanvendes. 
 
Kundens godkendelse 

Posteringsbilag skal som nævnt være godkendt af en dertil bemyndiget 
medarbejder. Godkendelsen er en forudsætning for, at posteringsbilaget bogføres 
i ØSC. 
 
Ved godkendelsen står kunden inde for de på posteringsbilaget anførte 
oplysninger og at der er en sammenhæng mellem posteringsbilaget og det 
undermateriale, der henvises til. Jævnfør i øvrigt institutionens eget regelsæt i den 
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til enhver tid gældende regnskabsinstruks samt afsnittet om regnskabsmæssig 
registrering i Regnskabsinstruks for ØkonomiServiceCentret. 
Arkivering, generelle regler 
Generelt gælder, at regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af 
vedkommende regnskabsår, med mindre en længere frist fremgår af andre 
bestemmelser. 
 
De enkelte regnskabsførende institutioner skal i deres regnskabsinstruks beskrive, 
hvorledes de opbevarer deres regnskabsmateriale. 
 

• Opbevares regnskabsmaterialet på et elektronisk medie eller anden 
lignende måde, skal det uden bearbejdning, beregninger eller tilpasninger 
kunne udskrives i klarskrift. 

 

• Udstedte eller modtagne elektroniske bilag til brug for regnskabsføringen 
skal opbevares i deres oprindelige form og format. Opbevaringen skal ske 
på en sådan måde, at kravene til ægthed og integritet overholdes og sådan, 
at data ikke mistes helt eller delvis som følge af fejl, nedbrud eller andre 
driftsforstyrrelser, uanset om data opbevares i den registrerende 
virksomhed eller hos en tredjepart. 

 

• Papirbilag, der er omdannet til elektronisk form med henblik på 
opbevaring på et elektronisk medie, mikrofilm eller lign., kan destrueres. 

 

Arkivering hos ØSC 

Posteringsbilag, som indsendes elektronisk til ØSC, opbevares i elektronisk arkiv 
hos ØSC i henhold til gældende regler for opbevaring af regnskabsmateriale. 
Kassation sker efter aftale indgået mellem Statens arkiver og Økonomistyrelsen. 
 
Arkivering hos institutionen 

Undermateriale skal som hovedregel opbevares hos institutionen efter det ovenfor 
beskrevne regelsæt. 
 
For at sikre en sammenhæng mellem det afgivne posteringsbilag og 
undermaterialet kan det anbefales, at institutionen arkiverer undermaterialet ud fra 
egen nummerstruktur. Det nummer som institutionen arkiverer under påføres 
posteringsbilaget inden indsendelse til ØSC. Når ØSC bogfører det fremsendte 
posteringsbilag, sker det i en fortløbende nummerserie oprettet i ØSC. ØSC 
påfører institutionens interne bilagsnummer for underbilag i beskrivelsesfeltet i 
Navision Stat, således det er muligt at koble bilagsmaterialet, som opbevares hos 
institutionen, sammen med bogføringen i Navision Stat. 
 


