
  

 

 

 

Autorisert regnskapsførerselskap 

Foretaksnr. 995 710 633 

Telefon 72 85 46 20 
 

                  

Julebrev 
 
Året 2019 nærmer seg slutten og vi har begynt å forberede oss på årsoppgjøret. 
 

 

Årsoppgjøret, tidsfrister og hva må leveres:  

- Årsoppgaver fra bank, utskrifter fra alle konti, også lånekonti. 

- Utfylt varetellingsliste og km.stand på firmabiler (nummerert, datert og signert)  

-  Kopi av fakturaer som er utfakturert i 2020, som gjelder arbeid utført i 2019. 

- Alle bilag og fakturaer datert i 2019, selv om disse ikke er betalt.  

- Bilag for januar og evt. februar 2020 leveres sammen med de siste bilagene for 2019        

(jfr. bokføringsloven). 

 

- Lønn: Lønn skal innrapporteres og utgiftsføres når den utbetales, dvs at all lønn for 2019 

må utbetales senest 31.12 for å få med utgifta i regnskapet for 2019.  

Legg med oversikt over skattepliktige forsikringer, OTP, AFP osv.                                    

Dette må vi ha innen 2 januar 2020. 

 

- Gaver til ansatte er skattefri for mottakeren når verdien ikke overstiger 2000 kroner pr 

ansatt i løpet av året.  

 

- Lån fra selskap til aksjonærer kan lett bli sett på som ulovlig utbytte. For å unngå 

dobbeltbeskatning må beløpet holdes under 100 000 kroner og tilbakebetales innen 60 

dager. 

 

 

Muligheter i datasystemet 
Hos oss har digitalisering blitt en stor del av hverdagen og vi har etter hvert fått gode erfaringer 

med digitalisering av regnskapene både i Visma og Duett. Du kan selv fakturere og sende ut til 

dine kunder, du kan motta inngående fakturaer elektronisk (som ehf/pdf) og godkjenne 

betalinger på din pc/mobil/nettbrett. Er du interessert eller nysgjerrig på hva en slik 

automatisering kan gjøre for deg og ditt firma, så er det bare å ta kontakt.    

 
 

Minner om…: 
-Fortsatt viktig å ha a jour personal-lister for firma innen frisør, bilverksted, bilpleie, 

skjønnhetspleie og serveringsteder. Skatteetaten fortsetter sine kontroller med bøter hvis det ikke 

er på plass. 

 

- Regninger/kvitteringer som gjelder servering skal være påført hvilken forbindelse/oppdrag  

bespisningen er foretatt og hvem som var med. 

For skattefri overtidsmat er det nå krav om å jobbe over 10 timer sammenhengende pga overtid, 

beløpsgrense er 200 kr pr måltid. Husk kvittering for faktiske utgifter. 

Det er også endringer i regler for måltidstrekk på dagsreiser.  

 

 



-Etter loven skal fakturering skje innen 1 måned etter levering av tjenesten/varen. Det er en  

fordel for både kunde og leverandør at denne fristen blir overholdt. 
 

-Oversikt over godkjente kassasystemer finnes bl.a på skatteetatens nettside. 

   

-Revisjonsplikt: her kom det nye terskelverdier for 2019. Driftsinntekten må overstige 6 mill 

eller balanseverdien må overstige 23 mill. 

 

-Personvernloven: Nye personvernregler påvirker alle bransjer, virksomheter og organisasjoner. 

Har du sjekket hvordan dette påvirker din bedrift?     
 

-Tvangsmult er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen 

frist. For 2020 er rettsgebyret på 1.172 kroner per dag, så dette blir raskt dyrt. Husk å lever det 

regnskapsfører trenger i tide, så vi/dere unngår slike gebyrer.  

 

-Skatteetaten har til neste år fokus på utenlandske aktørers registreringsplikt i Norge og kjøp av 

fjernleverte tjenester fra utlandet. Utenlandsk arbeidskraft er også noe de har fokus på.  
  
 

 

Ta en titt på vår hjemmeside: horgregnskap.no 
 
 

Fint om dere leverer bilagene så tidlig som mulig hver termin, fristen er den 15. påfølgende 

måned etter terminens slutt. 

 
Kontoret vil være stengt i jula, vi er på kontoret til og med fredag den 20 desember. 

Ellers er det bare å ringe oss. 
 

Takker alle for godt samarbeid i året som har gått og ønsker dere alle 
en riktig God Jul og et Godt Nytt År.  

 
Horg Regnskap AS 

Autorisert regnskapsførerselskap 

 
Linda S., Linda B, Hanne, Kari, Laila, Marit, Ingunn og Eva 


