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JULE- OG NYTTÅRSHILSEN
Vi står foran et nytt årsskifte og tilsvarende mulighet
både til oppsummering av året som har gått og til å se
litt framover på hva som er i vente.

Vi takker for godt samarbeid i 2015 og ønsker alle våre
medlemmer og kunder en god jul og et godt nytt år.

BUDSJETT I 2016

Klepp Rekneskapslag er i god drift med en solid og
stabil arbeidsstokk til glede og nytte for alle våre
medlemmer og kunder. Utbygginga som vi gjennomførte i fjor høst har gitt oss gode og trivelige arbeidsforhold. Fagmiljøet vårt innen rådgiving har også
fungert bra, selv om vi i perioder har slitt noe med
kompetanse. Av denne grunn har vi engasjert flere av
våre yngre og motiverte medarbeidere i dette arbeidet,
noe som helt sikkert vil styrke kapasiteten vår enda
mer fremover. Rådgivningstilbudet vårt er ikke bare et
tilbud til næringsdrivende i landbruk, men kan selvsagt
også nyttes av andre næringsdrivende.

Budsjett er for deg som ønskjer betre styring over
økonomien, og for deg som vil utfordra deg sjølv med å
sette mål for innteninga i drifta.
Med utgangspunkt i fjorårets rekneskap, kan me,
saman med deg, setta opp eit budsjett for neste år.
Dette vil gje deg ein betre oversikt over kor store
inntekter og utgifter du vil få i løpet av 2016. Du kan
sjølv velje om du vil ha budsjettrapport kvar 2. eller 4.
månad. Byrjinga av januar er ei god tid for å sette opp
budsjett, og er du interessert i å vita meir om tilbodet,
er det bare å ta kontakt.

Elektronisk behandling av regnskapsbilag vil endre mye
av arbeidet vårt. Vi er svært opptatt av å være i forkant
av denne utviklingen. For oss er det viktig at vi er oppdatert på muligheter til å effektivisere arbeidet med
regnskapsføringa og gjøre det enkelt for kundene våre.
Dette for å frigjøre tid til andre oppgaver som du
ønsker hjelp til, og for å spare kostnader.

OTP - OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON

Vi ønsker alle våre nye medlemmer og kunder
velkommen i laget. Medlemstallet vårt er økende, og
vi vokser i antall bønder som er medlemmer.
Vi er svært glade for denne utviklingen. For å holde det
fagmiljøet og den kompetansen vi ønsker, er dette en
viktig og avgjørende faktor. Vi gjennomfører som
eksempel rundt 30 eierskifter hvert år. Dette bidrar til
at vi kan ha flere saksbehandlere på oppgaven, og vi
sikrer gjennom dette et solid og godt fagmiljø på
området.

OTP-lova trådde i kraft 1/1-2006. Enkelt sagt er dette ei
lov som pålegg arbeidsgivar å betala eit tilskot til
alderspensjon for sine tilsette.
Vi minner om at du som arbeidsgivar kjem inn under
OTP-lova dersom du har tilsette over 20 år og
oppfyller minst eit av desse punkta:
1) Minst to tilsette som begge har ei arbeidstid og
lønn som utgjer 75% eller meir av ei full stilling
2) Minst ein arbeidstaker utan eigarinteresse i
foretaket som har ei arbeidstid og lønn som
utgjer 75% eller meir av ei full stilling
3) Personar som kvar har ei arbeidstid og lønn
som utgjer 20% eller meir av ei full stilling, og
som til saman utfører arbeid som tilsvarar
minst 2 årsverk.
OTP må opprettast seinast 6 månader etter at eit av
vilkåra i OTP-lova er oppfylt. OTP kan du ordna via bank
eller forsikringsselskap. Det skal betalast inn minimum
2% av all lønn mellom 1 og 12 G. Dersom ein tilsett
sluttar i løpet av det første året, vert innbetalt premie
til otp tilbakeført. Rekneskapslaget kan hjelpa til med
inn og utmelding av tilsette i OTP-ordninga.
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FRIKORT OG PERSONAR MED ID-NUMMER
Dei som har hatt frikort i 2015 vil ikkje automatisk få
utskrive nytt frikort for 2016. Det same gjeld for utanlandske arbeidstakarar som har ID-nummer, dei vil
heller ikkje få utskrive nytt skattekort for 2016.
Har du arbeidstakarar med ID-nummer eller ungdommar som skal ha frikort, ver grei å minna dei på at
dei må søka om nye skattekort for 2016. Manglar me
skattekort eller frikort vert skattetrekket automatisk
sett til 50%, (ikkje nokon kjekk start på eit nytt år).

LØNN SOM SKAL MED PÅ ÅR 2015
Siste frist for å levera inn lønn som skal vera med på år
2015 har me sett til 28.desember.

HUSK KRAV TIL SKATTETRKKSKONTO
DERSOM DU ER ARBEIDSGIVER
Etter skattebetalingsloven er alle arbeidsgivere pliktige
til å ha en egen bankkonto for skattetrekkmidler.
Dette er et krav til alle arbeidsgivere, uavhengig av
størrelsen på lønnsutgiftene. Dersom man ikke oppretter en slik konto, anses dette som et lovbrudd. I
praksis vil det være spesielt alvorlig dersom det dreier
seg om store beløp i lønn og forskuddstrekk.
Fra vår bransjeforening er det signalisert at regnskapskontor bør vurdere oppsigelse av kunder som ikke
bringer dette forholdet i orden. Så langt har vi
foreløpig ikke gått.
Vi ber om at våre kunder merker seg dette. Det er to
måter å gjøre dette på:
-

STRENGERE REGIME VED FORSINKELSER/
FEIL I SØKNADER OM PRODUKSJONSTILSKUDD

-

Fra og med kommende søknadsomgang, med søknadsfrist 20. januar, er det innført strengere regler/praksis i
forhold til forsinkelser i levering og feil i søknadene:
-

-

-

Kr 1.000 i trekk pr dag ved forsinket levering
Retting av opplysninger anses som ny søknad,
og dermed som forsinket levering med trekk på
kr 1.000 pr dag
Opplysninger kan rettes inntil 1 måned etter
søknadsfrist, deretter faller retten til tilskudd
bort!
Søknader som blir sendt inn senere enn 1
måned etter søknadsfrist, blir ikke behandlet,
dvs. hele tilskuddet faller bort!

Aktiv bruk av skattetrekkskontoen, med
avsetning og betaling skattetrekk direkte fra
denne kontoen, eller:
Innskudd av et beløp på kontoen, som til
enhver tid dekker opp skyldig skattetrekk, og
som står urørt. Skyldig skattetrekk betales da
fra driftskontoen.

Med dagens rentemarked er det ingen særlig renteforskjell mellom skattetrekkskonto og andre bankkonti.

UTLEIE AV KONTORLOKALE
Landkreditt Bank har ønsket å flytte fra Forus til
Landbruksparken på Særheim, og vi har derfor inngått
en leieavtale for 2 ledige kontor fra 1. januar 2016.

FRIST 2 MND. MVA
Vårt råd til våre landbrukskunder er følgende:
-

Termin Frist levering bilag
til oss

Send inn søknaden i god tid før søknadsfristen!
Da har man mulighet til å gjøre rettinger frem
til søknadsfrist uten at dette medfører trekk.

Vær nøye med utfyllingen og at alle opplysningene er
riktige. Det koster nå kr 1.000 pr dag å gjøre feil! Ta
kontakt med landbrukskontoret eller oss dersom dere
er usikre.
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20. januar

NYHETSBREV OG FAKTURA PÅ E-POST
Gi beskjed dersom du ønsker å motta faktura og
nyhetsbrev på e-post. Kontakt oss på tlf: 51 78 69 90
eller e-post: klepp@grl.no
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