Fra digitalisering til
automatisering
DSTs Indberetterudvalg 17. maj 2018

Status i 2018
 Indberetninger




450.000 indberetninger
98 pct. digitale indberetninger
200 dispensationer

 Indberetningsløsninger





Upload – manuel indtastning
Digitale blanketter – manuel indtastning, online validering
System-til-system løsninger – genbrug af data
App – automatisk registrering af visse oplysninger
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Digitaliseringstendenser
 Digital transformation
Systemer bliver online og
standardiserede
 Data fødes digital, fx på hjemmesider
 Data behandles digital, fx via apps
 Data lagres i skyer og deles mellem systemer


 Situationen for nyetablerede SMVer
Det skal være nemt at drive virksomhed
 Administrative opgaver interesserer ikke
 Data deles gerne hvis det fjerner en administrativ opgave
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Nye digitale virksomheder
 Virksomheder starter digitalt
Opret et selskab på 5 minutter
 Standard vedtægter, standard kontoplan, NemID


 Og fortsætter digitalt





300.000 aktive virksomheder i Danmark
200.000 anvender online bogholderisystemer – typisk SMVer
5 betydende aktører på markedet
1 dominerende aktør

 Udviklingen skaber mulighed for automatisering
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Niveau 3

Niveau 4 Fuldautomatisk indberetning
med godkendelsesproces

Niveau 4

Niveau 5 Digitalt partnerskab med centrale
aktører med komplet datamængde

Niveau 5

Grader af automatisering

Data hentes fra centrale
aktører uden involvering
af virksomhederne.

AER: Indberetning genereres
automatisk ud fra rådata. Data kan
kvalitetssikres ved godkendelse.

Økonomisystemet tilpasses, så alle
virksomheder kan indberette rådata. Data
kan kvalitetssikres ved godkendelse.

Niveau 0

Niveau 1 Manuel
filoverførsel

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 2+3 Semiautomatisk
indberetning med
Der udvikles en app til indberetning, der
godkendelsesproces

henter data fra økonomisystemet. Data kan
kvalitetssikres ved godkendelse.

Virksomheden kan udtrække og indsende en
standard fil fra økonomisystemet. Rådata
indberettes uden egentlig godkendelsesproces.

Situationen i dag - virksomheden kan
indberette digitalt via blanket på Virk.dk med
kvalitetssikring af data

Forskellige niveauer
 Niveau 1-5






Niveau 1: Manuel proces baseret på genanvendelse af rådata
Niveau 2: Semiautomatiske proces, baseret på samarbejde
med app udvikler
Niveau 3: Semiautomatisk proces baseret på samarbejde
med systemleverandør
Niveau 4: Fuldautomatisk proces, hvor indberetningen
genereres automatisk ud fra data
Niveau 5: Fuldautomatisk proces, hvor data
hentes fra centrale aktører – baseret på
frivillige digitale partnerskaber

6

Konsekvenser ved automatisering
 Risici
Højere grad af individualisering
 Rådata kan være mindre præcise
 Mindre kvalitetssikring i
indberetningssituationen


 Muligheder
Flere data reducerer kravet til præcision
 Machine learning kan lappe ufuldstændig information
 Bedre dialog med indberetterne på grund af lavere byrde
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Mulige indsatsområder
 Igangværende projekter



Overnatninger på hoteller og campingpladser – niveau 3
Regnskabsstatistik – niveau 4

 Afklaringsfase




Transportstatistikken – niveau 1, eller 5
Høst af korn, raps og bælgsæd – niveau 4 eller 5
Svinebestanden – niveau 3 eller 5

 Andre indsatsområder



Detailhandlens om sætning – niveau 1
Hugst og skovarealer – niveau 5
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Afklaringspunkter
 Hvordan kan vi automatisere?







Har eksterne leverandører interesse i at bidrage
til og medfinansiere automatiseringen?
Er der stor diversitet i de (online) systemer som
virksomhederne anvende?
Skal indberetningspligtige virksomheder give
fuldmagt til, at indberetningen kan foretages af en centrale aktør?
Er der lovmæssig hjemmel til at hente data fra centrale aktører?
Må centrale aktører indsende oplysninger til DST for virksomheder,
som ikke er indberetningspligtige?
Er de centrale aktører villige til at indgå frivillige digitale
partnerskaber?
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Videre forløb
 Forslag til aktiviteter




Besøgsrunde til brancheorganisationerne
Afklaring af brancheorganisationernes rolle i forhold til
automatisering af indberetning
Afklaring af brancheorganisationernes rolle i forhold til digitale
partnerskaber
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