
Rettelsesblad til Revisormanual 2017-1 
 

Elafgift, s. 39 
Rettelse til teksten er markeret med rød: 

Elafgift 91,0 øre pr. kWh. (2016: 88,5 øre) inkl. tillægsafgift, elsparebidrag, eldistributionsbidrag og 

energieffektiviseringsbidrag, der opkræves af elselskaberne. Momsregistrerede virksomheder, der 

anvender elektricitet til procesformål, kan få refunderet 90,6 øre pr. kWh. (2016: 88,1 øre). 

Grøn check, s. 59 
Rettelse til teksten er markeret med rød: 

Checken indregnes i forskudsopgørelsen og udbetales løbende igennem året via et højere månedligt 
fradrag. Kompensationen gives til fuldt skattepligtige og fyldt 18 år. Ved personlig indkomst efter AM-
bidrag op til 222.000 kr. (2017: 226.900 kr.) er den grønne check 1.230 kr. (2017: 1.220 kr., 2018: 1.210 kr., 
2019: 1.180 kr., 2020: 1.155 kr.). Ved personlig indkomst mellem 222.000 kr. (2017: 226.900 kr.) og 379.900 
kr. (2017: 388.200 kr.) er den grønne check 950 kr. (2017: 940 kr.). Ved personlig indkomst ud over 379.900 
kr. (2017: 388.200 kr.) nedtrappes den grønne check med 7,5 %. Den grønne check er fuldt aftrappet ved en 
personlig indkomst over 392.567 kr. (2017: 400.733 kr.). Hvis du har børn, får du 220 kr. (2017 og 2018: 215 
kr., 2019: 210 kr., 2020: 200 kr.) til hvert barn, dog maksimalt for to børn. Beløbet nedsættes med 7,5 %, 
når den personlige indkomst overstiger 379.900 kr. (2017: 388.200 kr.), og bortfalder ved et barn helt ved 
en personlig indkomst på 395.500 kr. (2017: 403.600 kr.). Personer, der har valgt beskatning efter 
forskerordningen, kan ikke få en grøn check. Der kan udbetales ekstra kompensation under visse 
omstændigheder. 
 

Selskabsskat, s. 119 
Rettelse til teksten er markeret med rød: 

Ved årsopgørelsen det efterfølgende år godskrives selskabet et rentetillæg på 0,00 % for indkomståret 2016 

for frivillig indbetaling sammen med 1. rate (21.03.). Modsat fradrages et rentetillæg 0,0 % for 

indkomståret 2016 ved betaling sammen med 2. rate (20.11.). Frivillig indbetaling for indkomståret 2016, 

som foretages inden 01.02.17, tillægges et procenttillæg på 0,7 %. Herefter beregnes godtgørelse og 

restskattetillæg som beskrevet nedenfor. 

Årsregnskabsloven, s. 152 

1. Byggeklodsmodellen 
Rettelser til teksten er markeret med rødt: 

Regn-

skabs-

klasse 
Virksomhedsbetegnelse Grænser Krav til årsrapportens indhold 

D Børsnoterede selskaber, 

statslige aktieselskaber 
Alle Oplysning om direktionens og bestyrelsens 

ledelseshverv i andre danske aktieselskaber 
C Store virksomheder og 

selskaber 
samt 

Alle resterende ikke 

børsnoterede eller statslige 

aktieselskaber 

Pengestrømsanalyse 
Yderligere krav til ledelsesberetningen: 

– fem års hoved- og nøgletal 
– forventninger til fremtiden 
– usikkerhed ved indregning og måling 

Mellemstore virksomheder og 

selskaber, der ikke er omfattet 

af klasse A eller B 

Balance ≤ 156 mio. kr. 
Omsætning ≤ 313 mio. kr. 
Antal ansatte ≤ 250 



Regn-

skabs-

klasse 
Virksomhedsbetegnelse Grænser Krav til årsrapportens indhold 

– usædvanlige forhold 
– udvikling i virksomhedens aktiviteter og 

økonomiske forhold 
– forsknings- og udviklingsaktiviteter 
– videnressourcer 
– risikoprofil og risikostyring 
– påvirkning af det eksterne miljø 
– årets resultat i forhold til meddelte 

forventninger 
– omtale af filialer i udlandet 

B Små selskaber, 

erhvervsdrivende fonde og små 

virksomheder, der ikke er 

omfattet af klasse A 

Balance ≤ 44 mio. kr. 
Omsætning ≤ 89 mio. kr. 
Antal ansatte ≤ 50 

Notekrav 

– hovedaktiviteter 

A Personligt ejede virksomheder. 
Virksomheder med begrænset 

ansvar - under grænserne: 

Balance ≤ 7 mio. kr. 
Omsætning ≤ 14 mio. kr. 
Antal ansatte ≤ 10 

Ledelsespåtegning 
Balance 
Resultatopgørelse 
Bevægelser på egenkapitalen 
Redegørelse for regnskabspraksis 
Noter 
Revisionspåtegning (hvis revideret) 

 

2. Mikrovirksomheder 
Følgende afsnit er slettet (fremgår nu af tabellen): 

• Forhøjelse af grænserne for at være regnskabsklasse C-virksomhed: 
• Nettoomsætning ikke over 313 mio. kr. 
• Balance ikke over 156 mio. kr. 
• Ikke over 250 ansatte 

 


