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«NÅ BLIR DET BØTER FOR FEIL I A-
MELDINGEN» 

Fra i sommer blir det bøter til arbeidsgivere som gjør 
feil med A-meldingen. Bøtene vil ligge på maksimalt kr 
102,50 pr ansatt pr dag! Så det er mye å holde styr på 
for arbeidsgiver, og penger å spare på å gjøre dette 
riktig. 

Hva vil dette bety for deg som arbeidsgiver - hva ut-
løser bøter? 

 Manglende levering av A-meldingen innen 
fristen, som er 5. måneden etter utbetalt 
lønn. Etter hvert vil også de med åpne arbeids-
forhold (dvs ansatte uten lønn en måned) 
kunne vente seg bøter, dersom det ikke 
rapporteres.  
 

 Korrekt inntekt skal innrapporteres. Det skal 
skilles mellom flere ulike kontantytelser, for 
eksempel timelønn, fastlønn, overtidstillegg, 
bonus m.m.  
 

 Inn- og utmelding av Aa-registeret. A-melding 
innsendes selv om arbeidstaker ikke har gjort 
noen jobb i måneden A-meldingen gjelder for. 
Det anbefales å melde arbeidstakere ut av Aa-
registeret dersom de ikke skal gjøre en jobb for 
en periode (f.eks. sesongarbeidere).  

For å rekke frister og få utført dette riktig, er vi helt 
avhengig av beskjed i god tid før fristen, som er 5. 
påfølgende måned etter utbetalt lønn.  

Hos kunder som selv betaler ut lønn til ansatte, er det 
deres ansvar å gi riktige opplysninger til rett tid til 
lønnsansvarlige hos oss. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
NYE REGLER:  
UTBYTTESKATT VED LÅN FRA SAMDRIFTER 
 
Det vil sannsynligvis bli vedtatt nye regler gjeldende fra 
11. mai, som medfører at låneopptak etter denne 
datoen skal beskattes som utbytte. Dette vil gjelde for 
alle deltakerlignede selskaper, herunder samdrifter i 
landbruket. 
 
En deltaker i en samdrift har rett til å ta ut sin andel av 
leievederlag, arbeidsgodtgjørelse og eventuelt andre 
vederlag, i tillegg til uttak av innskutt og opptjent 
egenkapital. Uttak utover dette anses som lån og skal 
beskattes som  ubytte. 
 
Konsekvensen av det nye regelverket bør være at 
samdrifter ikke lenger opererer med akonto 
utbetalinger uten fakturaer. I tillegg vil det i større grad 
enn før være fornuftig å være forsiktig med uttakene i 
løpet av året.  
 
Les mer om det nye regelverket i fagartikkel på vår 
hjemmeside: http://kleppgrl.no/fagartikler 
 
 
 

ELEKTRONISK UTSENDELSE AV FAKTURA 
OG NYHETSBREV 
 
Fra høsten av vil vi sende ut alle fakturaer og nyhets-
brev som e-post. Vi har e-post adresser for de aller 
fleste, men vi vet ikke alltid om adressen er oppdatert. 
Så dersom du har skiftet adresse i det siste, må du 
sende oss den nye e-post adressen. Send gjerne 
melding som e-post til klepp@grl.no.  
Elektronisk utsendelse vil både spare oss for arbeid og 
portokostnader. 
 
For de som ikke har e-post eller ikke ønsker faktura 
eller nyhetsbrev elektronisk, vil vi fortsatt sende ut 
som vanlig brev. Gi oss beskjed dersom du ikke ønsker 
å motta faktura og nyhetsbrev  på e-post. 
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 Side 2 

 

REGNSKAPSREGISTERET 
 
Alle aksjeselskap og en del andre kunder skal 
rapportere regnskapet til regnskapsregisteret i 
Brønnøysund. De aller fleste er sendt inn allerede og 
godkjent, men noen få står igjen. 
Vi vil i denne sammenhengen minne om at fristen er 
framskutt med en måned fra det som var fristen 
tidligere. Nå er fristen 31. juli, og om det er noen 
underskrifter som mangler så prøv å få disse på plass 
så snart som mulig. 

 
ELEKTRONISK BILAGSFLYT 
 

Vi følger aktivt med på utviklingen av elektronisk 
bilagsflyt, og ser at dette over tid kan bidra til enda 
mer rasjonell og effektiv bokføring og dermed redusere 
tidsbruken på regnskapsarbeidet. 
 

Vi har flere år hatt mulighet til å hente inn Nortura, 
TINE og Gartnerhallavregninger gjennom landbrukets 
dataflytordning. Så langt er det ikke flere organisa-
sjoner eller bedrifter av interesse i vårt område som er 
kommet med i denne ordningen. 
 

Utover dette tilbyr vi nå også elektronisk innlevering av 
bilag. Dette innebærer at fakturaer m.m. mottatt på e-
post kan videresendes som e-post til oss, og en trenger 
ikke skrive disse ut og levere på papir. De fakturaer og 
avregninger som en fortsatt får på papir kan skannes 
og sendes oss som pdf-fil. Dette krever en brukbar 
skanner hos den enkelte. 
 

Til denne tid skal e-poster videresendes til regnskaps-
føreren. Etter hvert vil vi få opprettet et system med 
en egen e-post adresse hos oss for hver  enkelt som 
nytter elektronisk bilagsinnlevering. 
 

Hvilke fordeler medfører dette: 
 

 Metoden vil over tid effektivisere bokførings-

arbeidet, og dermed vil vi kunne produsere 

regnskap med lågere timeforbruk 

 Medlemmer og kunder slipper å levere fra seg 

originalfakturaer m.m. og vil kunne samle disse 

hjemme for kontroll og oppslag  

 En slipper å reise fysisk til Regnskapslaget for å 

levere bilag. Dette vil være spesielt aktuelt for 

de med lengre reiseavstand 

 

 

 Du kan få lesetilgang på eget regnskap og vil 

ved oppslag på kontospesifikasjon kunne åpne 

bilaga direkte uten å måtte lete i en bilagsperm 

eller eske. 

Er du interessert i å vite mer om dette, tar du kontakt 
med oss så skal vi hjelpe deg videre. 

 
PERSONALNYTT 
 

 
Magnar Møller 
30. juni slutter Magnar hos oss, og vil 
nå jobbe som bonde på heltid. Takk 
for god innsats og lykke til videre.  
 

 
 

Karoline Kvamme 
30. juni slutter Karoline hos oss. Takk 
for god innsats og lykke til videre. 
 

 

FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

3 5. august 
4 20. september 

5 20. november 

 

SOMMERÅPENT 
 

Vi har åpent i hele sommer med redusert bemanning.  
Alle tjenester blir utført, men vær ute i god tid dersom 
noe skal utføres innen en dato 
 

Klepp Rekneskapslag SA  
Postvegen 209  
4353 KLEPP ST.  
 

Telefon: 5178 6990  
Telefax: 5178 6991  
 

e-post: klepp@grl.no  
www.kleppgrl.no  
Org.nr. 971 557 397 
Bankkonto: 3290.05.90228 


