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Høring over udkast til frivillig standardkontoplan
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et udkast til en frivillig standardkontoplan,
som skal gøre det lettere og mere automatisk for små virksomheder (mikro Bvirksomheder) at indberette årsrapporten.
Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkast til standardkontoplanen senest den 21. december 2018. Bemærkninger bedes sendt til Kirsten Eccles Munk: KirMun@erst.dk og Alexander Stobbe: alesto@erst.dk.
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Baggrund
Danske virksomheder benytter i dag en række forskellige kontoplaner, som enten
udbydes af ERP-leverandører, revisionshuse, SKAT mv. Disse tilpasses ofte i
den enkelte virksomhed, enten ved at tilføje konti, ændre navn på konti eller lignende. For at et indberetningssystem automatisk skal kunne opstille en årsrapport baseret på virksomhedens kontoplan, fordrer det, at indberetningssystemet
kan læse kontoplanen automatisk. Derfor er standardisering en nødvendighed.
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Den valgfri standardkontoplan er en reference kontoplan målrettet virksomheder, der aflægger regnskab efter årsregnskabslovens regler for små virksomheder
(mikro-B) og er opbygget efter årsregnskabslovens skemakrav. Standardkontoplanen er opstillet efter en artsopdelt resultatopgørelse og en balance i kontoform. Standardkontoplanens nummerering er ikke endeligt fastlagt – dette vil
først ske ved endt høringsproces.
Hvem er omfattet
Standardkontoplanen favner bredt og passer til de fleste brancher og virksomheder inden for regnskabsklasse mikro B. Ønsker en virksomhed at tilføje konti til
standardkontoplanen, for at tilgodese virksomhedens individuelle behov, er dette
også muligt, så længe standardkontoplanens hovedoverskrifter overholdes.
Denne mulighed gør standardkontoplanen brugbar og fleksibel for både større
og mindre virksomheder inden for målgruppen.
Enkeltmandsvirksomheder (regnskabsklasse A), Landbrugsvirksomheder, ejendomsselskaber og finansielle virksomheder er som udgangspunkt ikke dækket
af standardkontoplanen, grundet deres særlige virksomhedskarakteristika samt
skatte- og momsmæssige regler. Ligeledes er virksomheder, der har tilvalg fra
højere regnskabsklasser, heller ikke omfattet af standardkontoplanen.
Sammenhængen mellem standardkontoplanen og Regnskab Basis
Indberetningsløsningen Regnskab Basis er i gang med at blive moderniseret,
således at løsningen kan opstille et udkast til årsrapporten baseret på indberetning af virksomhedens bogføring i standardkontoplanen (i CSV- eller Excelformat). Den nye version af Regnskab Basis forventes lanceret primo 2019.
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Informationsmøde den 11. og 12. december
Systemleverandører og revisorer spiller en væsentlig rolle i implementeringen
af standardkontoplanen. Derfor afholder Erhvervsstyrelsen informationsmøder
den 11. og 12. december. Invitation herom er blevet sendt i forbindelse med nyhedsbrev om digitale regnskaber den 8. november 2018 og fremgår ligeledes på
Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

