Ny bogføringslov på vej
Fakta om, hvad der er på vej

Den nye bogføringslov ventes at blive vedtaget den 1. juli 2022. I lovforslaget er der en række krav om
digital opbevaring af bilag for selv mindre virksomheder for at sikre revisionssporet i regnskabet.
Det kommer til at stille nye krav til din digitalisering, hvordan du bogfører, arkiverer og laver sikkerhedskopi af dit regnskabsmateriale.

Så hvorfor Summax?

Summax opfylder ovenstående lovforslag, da Summax er tilgængelig 24/7/365 for både
regnskabskontoret og for kunderne. Summax har online bilagsmappe/arkiv, der kan tilgås
via brugerid/kodeord på landmand.dk.

Fordele ved brug af Summax
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90 % afløftning af informationer på bilag
App til fysiske bilag
Digitalt bogholderi
Bilag leveres inden for 5-10 minutter
Nemt og overskueligt for kunde og assistent

9 Bedre betalingsoversigt
9 Tilvælge ekstra moduler - alt efter ønsker
9 Når bilaget ligger i Summax, er det klar til
bogføring
9 Overholder GDPR

SUMMAX
AKTIV

PASSIV

Hvordan er jeg aktiv?

Hvordan er jeg passiv?

Oprettelse
Opkrævning
Opstartsbesøg

Oprettelse
Opkrævning
Opstart

z Videresend PDF på mail
z Videresend fra E-boks
z Fysisk scan app
z Kan tilgå sit Summax arkiv
z Betalingsoverblik
z Laver tilretninger i Summax
z Kan bruge diverse funktioner i Summax
z Mulighed for tilkøb, fx e-faktura m/u
betalingsmodul.
1.000 kr.
100 kr. pr. måned abo.
timetakst (typisk 1,5-2 timer
á 1.225 kr.)

Trafikafgift
på bilag
3 kr. pr. alm. bilag
Mulighed for yderligere tilvalg (e-faktura, Nemfaktura plus)
Er du Ø90-kunde og bogfører selv, skal du
være aktiv Summax-kunde.

z Videresend PDF på mail
z Videresend fra E-boks
z Fysisk scan app
z Kan ikke tilgå sit Summax arkiv
z Assistenten klarer alt arbejdet i Summax
z Bilagene er elektroniske
z Betaler sine regninger som man plejer
z Har maks. 175 bilag i året = ca. 15 bilag
pr. mdr.
1.500 kr.
Ingen løbende opkrævning
videoer og vejledning mailes
(med i oprettelsesprisen)

Evt. også via teamviewer, telefon mod timetakst
1.225 kr.
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