
  

 

 

 

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 
 

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

digitalisering av regnskapene i Duett Økonomisystem. Som kunde får du full innsikt i regnskapet ditt til 

enhver tid. Du kan selv lage faktura og sende ut til dine kunder, du kan motta inngående fakturaer 

elektronisk (som ehf/pdf) og godkjenner betalinger på din pc/mobil/nettbrett. Er du interessert eller 

nysgjerrig på hva en slik automatisering kan gjøre for deg og ditt firma, så ta kontakt med oss.   

 

Ellers opplever vi at mange er opptatt av hva som er lønnsom inntekt når det kommer til pensjon, ev. 

sykdom og skatt. Vi tar slike vurderinger ved utarbeidelse av skattemeldinga. Det kan likevel være greit å 

opprette egne pensjonsordninger. Her er noen generelle råd: 

 

* Kom i gang med pensjonssparing og gi deg selv økonomisk valgfrihet når pensjonist-tilværelsen 

kommer. Det er aldri for sent å starte sparing til pensjon. Pensjonssystemet i Norge har endret seg 

de senere årene. Snakk med en pensjonsøkonom i banken din.  

* Dersom dere lønner arbeidstakere selv, kan det være greit å vurdere forsikring for 

arbeidsgiverperioden ved ev. sykmelding. 

* Viktig å komme i gang å betale forskuddsskatt, det gir bl.a. bedre sykepengerettigheter. Ved 

sykdom, gå til legen å få sykmelding så snart som mulig. 

* Pensjonssparing for næringsdrivende gir fullt skattefradrag. For selvstendig næringsdrivende er 

denne pensjonsordningen skattemessig å anbefale, fremfor den nye IPS sparingen som gir fradrag 

direkte i skattemeldingen og da gir kun kapitalskattefradrag. Likevel har det noe å si hvor stor 

inntekten er, og individuelle vurderinger gjøres også her. 

* Aksjesparekonto kan også være et alternativ til pensjonssparing. Med sparing i aksjer er 

 det i dag ofte langt bedre avkastning enn det er i bank. Man kan velge ulike risikoprofiler på 

aksjesparingen og det er viktig at man selv tar stilling til hvor høy risiko man er villig til å ta. Det 

som er greit med aksjesparekontoen er at en står litt friere, det er ikke samme bindingstiden som 

på pensjonsordninger. 

             Skatt på aksjegevinster har økt de siste årene og får 2019 er den på 31,68%. 

 

 

Fremtidsfullmakter 
Fremtidsfullmakter er ofte vanskelig å bringe på bane. En fremtidsfullmakt er med på å trygge 

økonomien, hvis en person ikke er i stand til å ivareta egen økonomi. Den som har fått disposisjonsretten i 

en fremtidsfullmakt kan gjøre det som lønner seg for familien, eksempelvis: 

- Få tilgang i nettbanken for regningsbetalinger ( da nettbanktilganger på kontoeier som ikke er i stand til 

å ta vare på egen økonomi vil sannsynligvis bli slettet) 

- Foreta overføringer hvis den syke blir pleietrengende og kommer på alders- og sykehjem, hvor leien blir 

beregnet utfra midlene til pasienten.   

-Det kan knyttes usikkerheter til om den syke kan komme hjem til boligen sin og det kan ta tid før boligen 

blir solgt. Hvis det går for lang tid kan det bli skatteplikt på gevinsten av boligsalget.  

Med en fremtidsfullmakt er det enklere å foreta slike disposisjoner innen fristene. 

 
 
 



 
Årsoppgjøret, tidsfrister og hva må leveres: 

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

- Samleoppgaver fra arbeidsgiver, pensjon, aksjer mv. + øvrige poster til Skattemeldingen. 

- Utfylt varetellingsliste (nummerert, datert og signert).  

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

- Kjørebok og km-stand pr. 31.12 for bil som føres i næring. Info. til regnskapsfører dersom det er 

skiftet bil i året 2019. 

- Kjøring mellom hjem-arbeid i lønnet arbeid, ev. pendlerutgifter. 

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

- Bilag for januar og ev. 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.  

Send oss opplysninger om utbetalt lønn så snart som mulig, regnskapsfører må ha dette innen  

2. januar 2020. 

 

 

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.  

 

-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.  

 

 
  

Minner om at dere må kontrollere at det er registrert riktige opplysninger på dere (og org.nr) på 

Brønnøysundregistret (brreg.no) og Altinn. Når vi sender inn elektroniske skattemeldinger blir 

dere automatisk brukere i Altinn og da går all kommunikasjon fra det offentlige (brev, purringer 

og varsel om f.eks tvangsmulkt, skyldig skatt og avgift) KUN via Altinn. 

  

Veldig viktig at det er registrert riktig adresse, tlf.nr og e-postadresse (hvis dere har det).  

 

Dere må selv følge med på slike varsler og snarsest logge inn på Altinn for å lese hva dere har  

fått tilsendt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vi minner om at: 
 

- 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 kassesystemer finnes bl.a på skatteetatens nettsider. 

 

 

 

 

 

 

 

Ta en titt på vår nye hjemmeside: www.horgregnskap.no  
 

 
 
 

 
 

 

 
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 

http://www.horgregnskap.no/

