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KJØP, SALG OG LEIE AV MELKEKVOTER – NY
DIGITAL LØSNING
Fra og med kvoteåret 2022 har Landbruksdirektoratet
innført en digital løsning i forhold til registrering av
kjøp/salg og leie av melkekvoter.
De gamle skjemaene fins ikke lenger, og all registrering
skal skje digitalt. De nye reglene er som følger:
•
•
•
•
•

Salg/kjøp av kvote har registreringsfrist 1.
august
Leieforhold har registreringsfrist 1. november
Registering av leieforhold kan legges inn fra 1.
oktober
Eier av kvote registrerer leietaker med org.nr.
og utleid kvote
Leieforholdet fortsetter automatisk fram til ny
registrering

Ved salg av kvote gjelder fortsatt regelen om at Staten
kjøper/inndrar 40% av kvoten til kr 4,00 pr. liter, mens
resten kan omsettes privat.
Vårt kontor kan være behjelpelige med følgende:
•
•
•

Utarbeidelse av avtaler om kjøp/salg av kvote
Utarbeidelse av avtaler om kvoteleie
Bistand i forbindelse med digitale registreringer

NYTT OM REVISJONSPLIKT FOR SELSKAPER
Fra og med 2021 er reglene for revisjonsplikt endret for
en del selskaper. Den viktigste endringen for våre
kunder er at omsetningsgrensen på 5 mill. kroner for
ANS/DA er endret til 6 mill. i samsvar med terskelverdien for små aksjeselskaper.
Aksjeselskap, ANS og DA er ikke revisjonspliktige
dersom alle følgende vilkår er oppfylt:
•
•
•

Driftsinntekter mindre enn 6 mill. kroner
Balansesum mindre enn 23 mill. kroner
Gjennomsnittlig antall ansatte mindre enn ti
årsverk

Endring fra revisjon/ikke-revisjon og omvendt skjer
alltid fra det påfølgende regnskapsår.

UTSETTELSE MED INNSENDING AV
SKATTEMELDINGER
På grunn av arbeidssituasjonen har kontoret søkt om
utsettelse for de skattemeldingene som ikke ble
innsendt innen ordinær frist 31. mai. Fristutsettelsen
varer da fram til 20. august.
De kundene dette gjelder skal normalt ha fått beskjed
om dette fra sine regnskapsførere.

SOMMERÅPENT
Vi har åpent i hele sommer (kl. 07.30-15.00), men
med redusert bemanning. Alle tjenester blir utført men vær ute i god tid dersom noe skal utføres innen
en gitt dato.
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STORTINGET HAR BEHANDLA REGLANE
FOR ERSTATNING TIL PELSDYRBØNDER
I juni månad er denne saka behandla av Stortinget.

GLIMT FRA KONTORET
Det var med stor glede vi alle kunne samle oss i lunsjen
og ha en forsinka bursdagsfeiring for vår gode kollega
Judith, som hadde rund dag i april 😊

Dei vesentlegaste endringane i forhold til forslaget frå
Regjeringa er:
• Mulighet for å bruke det beste av bruksverdi og
gjenervervsverdi for fastsetting av erstatning.
Her hadde Regjeringa gått inn for at ein kun
skulle kunne bruke bruksverdi.
• Den skattemessige gevinsten på erstatninga er
skattefri. Her hadde Regjeringa gått inn for
såkalla betinga skattefritak. Det vil sei at
erstatninga kan nyttast til å skriva ned verdien
på det ein nyttar til reinvestering i anna
næringsvirksomhet etter gitte reglar.
Regjeringa har etter dette kome til at saka må vurderast
av den såkalla ESA-domstolen som Norge er knytta til
gjennom EØS avtalen. Her skal det vurderast om reglane
kan aksepterast etter dei europeiske reglane for
statsstøtte. Så dermed ser det ut til at saka drar
ytterlegare ut. Det er nå 3,5 år sidan forbod mot pelsdyr
blei bestemt i regjeringsforhandlingane på Jeløya.

PERSONALNYTT
Ingvild Skretting
Etter å ha jobbet 11 år i Klepp
/Jæren Rekneskapslag, har Ingvild
nå valgt å søke nye utfordringer.
Vi vil takke for godt samarbeid, og
ønske Ingvild lykke til videre ☺

FRIST 2 MND. MVA
Termin Frist levering bilag
til oss

3
4
5

Vi har ansatt 3 regnskapsførere som vil starte opp hos
oss i august/september. De som får ny regnskapsfører
vil få beskjed om dette etter hvert.
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05. august
15. september
15. november

