
Litt om oss:
❖ Starta 01.10.2020

❖ Me er nå 9 ansatte, 6 på heiltid 3 på 

deltid

❖ 6 autoriserte regneskapsførere

❖ 3 godkjente takstmenn på landbrukstakst

❖ Over 200 regnskaps-/årsoppgjørskunder

❖ Aktive på rådgivning



Kor e me 

Frakkagjerd - Løå

Ølensvåg

Etne

Og dåke finn oss på: www.5-pluss.no
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Ka tilbyr me

Regnskapsføring for bedrifter og gardsbruk

Årsoppgjør for As og enkeltpersonforetak

Lønn

Fakturering, purring og inkasso

Skatte- og avgifts rådgivning

Budsjett og driftsplanlegging

Landbrukstakster

Generasjonsskifte landbruk

Selskapsorganisering 

Sparringspartner



Økonomi/Skattetips
for unge(og eldre)

 BSU

t.o.m 33 år,

Sparebeløp 27500 pr.år

Skattefradrag 20%

Maks sparing 300`

 Pensjon

Otp- (2-4% av lønnen), kan spare maks 7% opp til 7,1 G

Privat pensjonsforsikring ( Maks skattefradrag forslås til 15`)

 Alderspensjon

Tjener opp 18,1% av lønn opp til 7,1 G (743`)

 Sjekk din pensjon på Nav.no eller på minpensjon.no

 Fast sparing, f.eks i ulike fond

 Nedbetaling på gjeld er også sparing

 Eiendom kan være investeringsobjekt

 Vurdere utbytte før nyttår. Økt skatt på utbytte fra 31,4% til 35,2%

Eks: Utbytte 500` gir økt skatt på 17.600 I 2022



Økonomi/Skattetips
Gaver

 Nytt fra 2021:

 Gaver kan gis skattefritt til ansatte inntil kr.5.000,- pr.år pr.ansatt

 Må være annet enn pengebeløp og kan gjelde flere gaver ila året

 Inkluderer også gaver fra forretningsforbindelser

 Eksempler:

- Gavekort

- Klær

- Abonnement på treningssenter

- Julegaver mm

- Naturalytelse, feks dekke fri telefon kr.4392,-, eller dekke fri bolig, fri
bil eller rimelig lån I arbeidsforhold inntil kr.5.000,-

 Spesielle jubileums- eller oppmerksomhetsgaver kan gis I tillegg med 
kr.4.000,-

feks: ansate gifter seg eller fyller 50 år

 Fradragsrett for bedriften

 Personalrabatt for varer og tjenester inntil kr.8.000,- kan mottas i

tilllegg



Gamle foreldre?

Fremtidsfullmakt

Kan bestemme hvem som skal ta vare på dine foreldre 
hvis de ikke lenger klarer det selv.
Foreldrene kan bestemme hvem som er fullmektig, og 
hvilke av foreldrenes interesser og forhold vedkommende 
skal forvalte. Alt uten tidkrevende innblanding fra det 
offentlige.
Man kan bestemme at fullmakten skal omfatte 
økonomiske forhold, personlige forhold, eller begge deler
Et eksempel er at fullmektigen, ved å fremvise 
fullmaktsdokumentet til banken, kan få tilgang til 
fullmaktsgivers bankkonto for å betale 
hans/hennes regninger.
Et viktig vilkår for fremtidsfullmakten er at den må knyttes 
til et spesielt tidspunkt, nemlig det tidspunkt der 
fullmaktsgiver på grunn av sinnslidelse, som demens, eller 
alvorlig svekket helsetilstand ikke selv lenger kan ivareta 
sine interesser innenfor de områder fullmakten dekker, 
jf. vgml. § 78. Dette må da også fremgå klart av selve 
fremtidsfullmakten.

https://lovdata.no/lov/2010-03-26-9/%C2%A778


Takk for oppmerksomheten
og ha ein fortsatt fine dag! ☺
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