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ÅRSOPPGJØRET 
 
Smittesituasjonen tilsier et nytt årsoppgjør preget av 
utfordringer når det gjelder fysiske møte. Vi håper 
likevel at vi i så stor grad som mulig skal klare å få til 
fysiske møter for de av våre kunder som ønsker det. Vi 
har interne regler som medfører at ansatte som har 
vært på reis til eller hatt besøk fra familie og venner i 
område med høyt smittepress, er pålagt hjemmekontor 
i 10 dager etter slike reiser/besøk. Tilsvarende forventer 
vi at kunder som kommer fysisk til kundesamtale føler 
seg friske og ikke har vært på besøk i, eller har hatt 
besøk fra område med høyt smittetrykk siste 10 dager 
før kundesamtalen. 
 
For de som ikke ønsker fysisk møte på kontoret vil 
alternativet være kundegjennomgang pr telefon, eller 
ved hjelp av teams som mange har lært å bruke både av 
ansatte og kunder siste året. 
 
Som følge av koronasituasjonen med pålagt bruk av 
hjemmekontor, er nok en del av regnskapsførerne noe 
forsinket med arbeidet sitt. Dette medfører at vi neppe 
kommer i mål til 31. mai med alle skattemeldingene. For 
de som vi ikke blir ferdige med til fristen, vil vi søke 
utsettelse. Til orientering så er det ikke renter på 
restskatt, om den ikke blir betalt til 31. mai. Renter på 
restskatt vil en først få dersom en ikke betaler 
restskatten når den kreves inn etter skatteoppgjøret er 
gjennomført. 
 
Noen av sekretærene våre har god kapasitet på 
bokføring, og for å unngå stort press på bokføring 
utover høsten, ønsker vi at de som kan - leverer bilag nå. 
 
 

 
 

 

PELSDYRSAKA 
 
Vi deltok på digital høring i Næringskomiteen til 
Stortinget torsdag 29. april om forslag til endring av 
loven om forbud mot pelsdyr. På dato for høringen var 
det gått 1200 dager siden avvikling ble bestemt i den 
såkalte Jeløya-erklæringen. Fortsatt lever pelsdyr-
bøndene med usikkerhet og uklarhet om hvordan fram- 
tida vil bli. Forslaget fra regjeringa er ikke tilfreds-
stillende. 
 
Vi får håpe at det etter Stortingets behandling, som 
etter planen skal skje 2. juni, blir satt sluttstrek for 
denne vonde saka, med et anstendig og rettferdig 
erstatningsoppgjør for de familiene som har blitt 
rammet av næringsforbudet. 
 
 

VIKTIG Å TENKE PÅ VED ÅRSOPPGJØRET 
 

Vi favner et vidt spekter av kunder, fra små til store 
landbruksforetak, med eller uten tilleggsnæringer, pluss 
en rekke andre næringsdrivende. Felles for alle er at det 
føres et regnskap og leveres inn ligningsoppgaver til 
skatteetaten. 
 
Vår oppgave som regnskapskontor er å tjene våre 
kunder på best mulig måte, innenfor gitte rammer. 
Dette innebærer blant annet vurdering av avskrivinger, 
inntekt fra gevinst/tapskonto og andre årsoppgjørs-
disposisjoner opp imot følgende forhold:  
 

• Optimalisering av inntekt i forhold til skatt og 
pensjonsrettigheter 

• Optimalisering av inntekt i forhold til 
jordbruksfradrag (maks. kr 190.400 i 2020) 

• Utnyttelse av personfradrag på skatte-
meldingen (kr 51.300 pr. person) 

• Fordeling av inntekt mellom ektefeller i «felles» 
virksomhet 

• Tilpasning av inntekt i forhold til tidligpensjon 
(inntekt mellom 56 og 60 år) 

• Er man godt nok forsikret i forhold til 
personskade, uførhet og lignende? 

• Forholdet mellom næringsinntekt og 
lønnsinntekt i forhold til AFP-rettigheter  
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Det fins ikke et «fasitsvar» på optimal tilpasning til 
skatteregler, fordi minimalisering av skatt kan i neste 
omgang gå ut over pensjonsrettigheter og sykepenge-
grunnlag. Det er derfor viktig å ta denne diskusjonen 
med regnskapsfører under årsoppgjøret. 
 
 

VIKTIGE TIDSFRISTER 
 
Innleveringsfristen for skattemeldingen for 2019 ble 
utsatt til 31.8., men for 2020 er vi tilbake til normalen, 
med innleveringsfrist 31. mai for næringsdrivende. For 
lønnsmottakere o.l. er fristen 30.4. som tidligere.  
 
 
 

KONFERANSE OM RAMMEVILKÅR OG OM-
SETNING I LANDBRUKET 
 
Rogaland Landbrukspark inviterer til konferanse om 
muligheter og hindringar for omstilling og vekst for 
Rogalandslandbruket fredag 27.august kl.10.00-15.00 
på Øksnevad vidaregåande skole / alternativt digitalt. 
 
Landbruksministeren, Olaug Bollestad og leiar av 
næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, kjem for 
å ta del i ein viktig diskusjon for landbruket. I tillegg 
stiller ein del lokale krefter. 
 
Bli med du også – slik at det blir eit slagferdig arrange-
ment til nytte for næringa! 
 
Meir informasjon om konferansen finn du på heimesida 

https://www.landbrukspark.no/ Påmelding innan 19. 
august her.  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

 
VIDEOKLIPP OM ELEKTRONISK BILAGS-
HÅNDTERING 
 
Vi i Jæren Rekneskapslag har laget noen korte video-
klipp om elektronisk bilagshåndtering som i løpet av de 
nærmeste dagene vil bli lagt ut på hjemmesiden vår 
www.jaerengrl.no 
 
Her kan du finne nyttig informasjon om hvordan du kan 
bli en mer effektiv bruker av Tripletex bilagsmottak. Vi 
går gjennom blant annet dette: 
 

• Hvordan komme i gang med elektroniske bilag 

• Hvordan betale fakturaer i bilagsmottaket 

• Søke opp fakturaer som er betalt 

• Legge inn betalinger på nytt for å gjøre 
endringer, eller etter feilmelding 

• Hvordan behandle kreditnota 

• Hvordan du kan gjøre noe av regnskaps-
arbeidet selv ved å kostnadsføre/kontere bilag 
 

 

 
 
 
FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

2 15. mai 

3 05. august 

4 15. september 
 
 

https://www.landbrukspark.no/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s7irShRCkkS9vxorbNEkUOnf5PkPhp9JoZPCi8IosblUQ0dZME9KMVpDVEQ2SjRLSjVaNVpKRVJGUC4u
http://www.jaerengrl.no/
https://www.facebook.com/Klepp-Rekneskapslag-337579673026027/

