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TIL MEDLEMMER OG KUNDER 
 
Langvarig tørke etterfulgt av bløyte gjør at også 2018 
er et år der været har vært en av de største utford-
ringene for svært mange medlemmer.  I dag er det få 
som hevder at mer ekstremvær bare er en tilfeldighet. 
Trolig er det  noe vi må forholde oss til i åra som 
kommer, med den betydning det måtte få for drifts-
måter og mekanisering. Uansett, slike utfordringer 
tærer på krefter, og stiller indirekte større krav til både 
agronomi, driftsmåter, organisering og (selv)ledelse for 
å lykkes.  
 
Vi ser at miljøfokuset på den enkelte gard blir 
tydeligere og i nytt forslag til gjødselvareforskrift er 
krava til spreieareal skjerpet. Behovet for økonomisk 
fornuftig optimalisering med grunnlag i de ressursene 
en rår over vil bli viktig i åra som kommer, og er noe vi 
tar tak i og som vi ønsker å utvikle videre framover. 
 
Regnskapsbransjen er i en rivende utvikling med stadig 
større muligheter for digitalisering av bokførings-
arbeidet. Mange av våre kunder har allerede valgt å 
nyttiggjøre seg de nye løsningene, og over tid vil vi nok 
se at det store flertallet vil finne denne metoden for 
regnskapsarbeid både nyttig, enkel og kanskje noe 
billigere.  Det er et steg å ta inn nye rutiner, men når 
det først er gjort er det oftest svært få som kan tenke 
seg å gå tilbake til gamlemåten. For bransjen medfører 
endringene en overgang fra registrering og kontroll til 
kontroll og rådgiving. 
 
Samtidig så vil vi selvsagt ha respekt for de som fortsatt 
velger å levere regnskapsbilag på papir. Løsningen er 
noe den enkelte kunde hos oss, selv må ta stilling til. 
 
Jeg har gjennom årenes løp skrevet mange jule- og 
nyttårshilsener til medlemmer og kunder. Det er mulig 
at dette kan være den siste som daglig leder. Styret 
arbeider nå med å rekruttere ny daglig leder.  Vi har 
ingen hast, og jeg har ikke tenkt å slutte, men om 
Styret finner en ny kandidat kan jeg tenke meg å 
arbeide mer faglig med rådgiving og eierskifte noen år 
framover. Så får vi se hvordan det blir med julebrevet 
når et nytt år ebber ut…  Det blir kortere og kortere tid 
mellom hvert årsskifte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vil takke for samarbeidet i året som har gått, og 
ønske alle en GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FAGMØTE: 
 

«Utenlandsk arbeidskraft - Bonden som arbeids-
gjevar» med hovudvekt på grønnsaker og vekst-
husprodusenter. 
 

Torsdag 31. januar kl 11.00-15.00 på Særheim 
 

 Arbeidstilsynet informerer om arbeids-
avtaler, lønn, overtidsregler, boforhold og 
tilsyn 

 Skatteetaten informerer om anskaffelse av 
skattekort (ID-nr, arbeidsavtale og   
Aa-ordningen m.m.) 

 Klepp Rekneskapslag informerer om 
rutiner vedr utlønning m.m. 

 
Det vert lagt ut fullstendig program og dato for 
påmelding på heimesida vår i starten av januar. 
 
 
Arr.: Klepp Rekneskapslag, Norsk Landbruks-
rådgiving Rogaland og Rogaland Bondelag 
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SJEKK DITT NAV 
 
 
All informasjon frå NAV og skatteetaten er no 
elektronisk med mindre du har reservert deg som 
elektronisk brukar. Dei aller fleste er no vane med å 
finna informasjon frå skatteetaten i alt-inn, dette gjeld 
skattekort, skatteoppgjer, søknad om produskjonstil-
skot m.m. 
 
NAV har si eiga Digitale løysing, Ditt NAV. Her finn du 
alt som NAV sender ut, det kan vera sjukemeldinger, 
svar på søknad om sjukepenger og foreldrepenger, 
utbetaling av sjukepenger, foreldrepenger, barnetrygd, 
pensjon mm.  
 
Har du sendt ein søknad til NAV får du alltid svar! Du 
får enten eit vedtak eller eit avslag, og svaret ligg i Ditt 
NAV.  Fleire av våre kunder opplever å få brev i Ditt 
NAV utan å ha fått noka melding om dette.  NAV opp-
lyser at det sjeldan vert sendt ut SMS varsling om brev i 
Ditt NAV, men at det alltid vert sendt ut epost med 
melding. Digitale brukarar får svar i for eksempel 
Digipost.  Alle som ikkje har e-post adresse må sjølv 
hugsa på å sjekka Ditt NAV for svar på søknader.  NAV 
har 6 vekers klagefrist på eit vedtak, og det er ikkje 
kjekt å opna eit brev i Ditt NAV med ein klagefrist som 
er utløpt. 
 
Vår oppfordring til alle som har sendt noko til NAV 
enten det er søknad om sjukepenger, foreldrepenger 
eller noko anna: Sjekk med jamne mellomrom om du 
har fått svar i Ditt NAV, gjerne ein gong i veka.   I ein 
hektisk kvardag der det tikkar inn med meldinger både 
på SMS og epost kan det vera lett å oversjå ei melding, 
eller hugsa på å gjera noko med den seinare. 
 
Ditt NAV er personleg og alle har sjølv eit personleg 
ansvar for å sjekka kva som ligg der. Det er ikkje 
mogleg å gje rekneskapsførar tilgang til Ditt NAV. Det 
er mogleg å gje rekneskapsførar innsyn i dine saker  hjå 
NAV. Sjølv med innsynsrett er det umogleg å få tilgang 
til Ditt NAV. Innsynsretten kan berre nyttast pr telefon. 
 

 
 
 
 
 

 
ENDRINGER I REGELVERKET FOR 
BESKATNING AV NATURALYTELSER 
 
Det er vedtatt en rekke endringer i regelverket for 
skattlegging av naturalyterlser i arbeidsforhold, 
gjeldende fra 2019. Dette gjelder blant annet for: 
 

 Personalrabatter 

 Gaver i arbeidsforhold 

 Overtidsmat 

 Bonuspoeng (flyreiser, hotellovernattinger) 
 
Arbeidsgivere har fått en utvidet plikt til å innberette 
skattepliktige naturalytelser, blant annet for  bonus 
opptjent ved flyreiser og hotellovernattinger i 
arbeidsgivers tjeneste.  
 
For personalrabatter er det innstramming i regelverket. 
En ansatt kan etter de nye reglene motta en personal-
rabatt på inntil 50 % av varens eller tjenstestens 
omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. I tillegg vil det 
være et maksimalbeløp i personalrabatt pr. år.  
 
Når det gjelder gaver i arbeidsforhold er det gjort 
justeringer på de skattefrie beløpene og det er gjort 
endringer på enkelte vilkår for skattefritak. 
 
Når det gjelder overtidsmat, som har stor relevans for 
mange av våre kunder, er det innført lettelser i 
regelverket. Tidligere kunne overtidsmat til ansatte 
bare utgiftsføres ved 12 timers sammenhengende 
fravær fra hjemmet, og fradraget var begrenset oppad 
til kr 90 pr. person.   
Fra og med 2019 er kravet redusert til minst 10 timers 
sammenhengende arbeidsdag, og satsen for 2019 er 
foreslått økt til kr 200, begrenset til et måltid pr. dag. 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.pngmart.com/image/4354
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TOLLDEKLARASJONER 

 
Ved import av varer i næring skal det ikke lenger 
betales MVA ved innførselen. Merverdiavgiften skal 
likevel innberettes på MVA-oppgaven, og for 
næringsdrivende vil dette være et null-spill. 
Dersom en næringsdrivende importerer en privat vare 
gjennom sitt foretak, skal MVA på dette betales via 
MVA-oppgaven, og næringsdrivende må dermed 
dokumentere at importen gjelder næring. 
 
Den eneste gyldige dokumentasjonen er toll-
deklarasjonene, og disse må leveres inn sammen med 
øvrige regnskapsbilag. På Altinn finner vi deklarasjons-
oversiktene, og tolldeklarasjonene brukes som 
underbilag/dokumentasjon til disse. 
 
Ta derfor godt vare på alle tolldeklarasjonene, for det 
er tidkrevende å spore opp disse i ettertid. 
 
 
 

 
 

 
 
VEDLIKEHOLDSKOSTNADER - 
MJØLKEROBOT 

 
På årsmøtet i fjor ble det spurt om vi hadde noen 
oversikt over kostnader til vedlikehold på ulike mjølke-
roboter. Det hadde vi ikke der og da, men det er 
selvsagt noe vi kan utarbeide for de som måtte være 
interessert. 
Forslaget vårt er at vi lager en statistikk for interesserte 
så snart vi har ført ferdig regnskapa for 2018.  
 
Dersom dette høres interessant ut for deg - ta kontakt 
med oss på tlf 51 78 69 90 eller sender e-post til 
klepp@grl.no og meld din interesse og opplysning om 
hvilken type robot du har. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

6 20. januar 

1 15. mars 

2 15. mai 
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