ÅRSOPPGJØRET 2019
Innhold
Disse papirene trenger vi:
Statusopplysningsskjema/varelager (vedlagt)
Bilag
Lønn
Årsoppgaver næring
Alle Årsoppgaver privat

NYHETER OG VIKTIG INFORMASJON
Sikker melding
Sjekk forskuddsskatten din for 2020.
Lån i AS og DA(samdrifter)
Krav til Kasseapparat. Kontroller i 2020.
Nyheter fra regnskapslaget
Ansatte
Kurs
Bilag
Internett
Timepris årsoppgjør

Det er mulig å få automatisert regnskapet betydelig.
Noen eksempel er at faktura kan legges rett i regnskapet,
inn -og utbetalinger kan gjøres automatisk, og du kan få
tilgang på rapporter på Duett MinSide.
Ta kontakt dersom du vil vite mer om disse løsningene.
På MinSide er det en veldig god løsning for å fakturere.
Veldig enkelt og oversiktlig.
Vi kan også gjøre faktureringen for deg.
Kurs i digitalisering, torsdag 16. januar kl. 12 og 19.
Ta kontakt dersom du vil melde deg på.

Husk å levere bilag før
nyttår for lav timesats

Disse papirene trenger vi:
Statusopplysningsskjema/varelager (vedlagt)
 Fyll ut skjema. Husk underskrift!
Bilag




Lever de siste bilag for 2019 rett over nyttår, få med kontoutskrifter fra banken.
Fakturaer som er datert i 2019 skal leveres, uansett om de betales i 2019 eller 2020
Varer og tjenester som er levert i 2019, men fakturert i 2020 skal også være med i regnskapet.

Lønn



Frist for innlevering av timelister til lønnskjøring er torsdag 19. Desember.
Dette gjelder lønn for 2019. Det blir ingen lønnskjøring i romjulen.
1.1.2019 kom det nye regler knyttet til naturalytelser. Når disse mottas i arbeidsforhold skal
de skattlegges som lønn. Det er arbeidsgiver som har rapporteringsplikt.

Årsoppgaver næring



Lever alle årsoppgaver og leverandørutskrifter f.eks. bank, slakteri, fôrleverandør
Opplysninger til nøkkeltall

Alle Årsoppgaver privat










Årsoppgave bank i Norge og utlandet
Eiendom i utlandet
Inntektsopplysninger
Kredittkort (kjøpekort)
Forsikring
VPS oppgaver
Aksjer
Aksjesparekonto
Alt fra SR Forvaltning









Kryptovaluta
Barnehage
Gaver til frivillige organisasjoner
Livsforsikring som viser gjenkjøpsverdi og
avkastning
Pensjonsforsikringsoppgave som viser saldo
på premiefond og betalt pensjon i året.
IPS – Individuell pensjons sparing
VPS for barn under 17 år

NYHETER OG VIKTIG INFORMASJON
Sikker melding
På grunn av de nye personvernreglene som kom i 2018 er vi nødt til å endre på hvordan vi sender ut informasjon
til kundene våre. Vi vil derfor gå over fra å sende rapporter etc på mail til å bruke Duett melding. Her kan
regnskapsfører sende og motta meldinger med sine kunder på en trygg og sikker måte.
Sjekk forskuddsskatten din for 2020.
Dersom grunnlaget er feil blir skatten feil. Ta kontakt rett over nyttår hvis du trenger hjelp til å endre første
innbetaling.
Lån i AS og DA(samdrifter)
til aksjonærer og andre nærstående, eller til deltakere i samdrifter blir skattlagt som utbytte.
Nye krav til Kasseapparat
trådte i kraft fra 1. januar 2019. Det er viktig at dere som bruker dette til varesalg har en kasse som er godkjent.
Skatteetaten vil i 2020 komme på kontroller for å sjekke kassene.

Nyheter fra regnskapslaget
Ansatte
Melita A. Nicholas sluttet i sin stilling etter eget ønske 31.10.2019.
Kurs
15. november hadde vi kurs i eiendomsoverdragelse sammen med 3 andre regnskapslag. Det var fullt hus, og vi
ser at dette må vi nok få til i 2020 også. Det er viktig å planlegge generasjonsskifte i god tid.
Torsdag 16. januar vil vi ha kurs i digitalisering for våre kunder. Det blir ett kurs kl 12, og ett kurs kl 19.
Det blir 2 effektive timer med en del informasjon og mulighet til å stille spørsmål om løsningene våre.
Bilag
Vi ønsker at dere leverer bilag jevnlig gjennom året. Det er viktig at bilagene blir innlevert i god tid før fristene
for moms og lønn. Dette for at vi skal ha tid til å få ført alt i tide.
Internett
Facebook siden vår vil vi jevnlig oppdatere med mer eller mindre nyttig informasjon. På hjemmesiden,
www.hgregnskap.no legger vi ut informasjon om aktuelle saker som kan være av interesse for dere. Der vil dere
også finne ulike skjema som kan hentes ned til bruk i årsoppgjøret og ellers, f.eks. vårt «Statusopplysningsskjema».
Timepris årsoppgjør
Til slutt minner vi om at bilag for 2019 som blir levert før nyttår har en betydelig rimeligere timepris for
bokføring enn det som blir levert etter. Vi snakker om 10-15 %. Lever så mye som mulig før 31.12 
Vi ønsker med dette å takke for året som er gått, og ønske alle en

Riktig god Jul, og et Godt Nytt År!
Med vennlig hilsen

HG-Regnskap Sandnes SA
Tlf.:
51 68 62 00
E-post:
hg@hgregnskap.no
Adresse: Hoveveien 46, 4306 Sandnes

Internet: www.hgregnskap.no
Facebook: https://www.facebook.com/hgregnskap/

