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Til alle kunder i Vorma Økonomi og Regnskap SA

Julebrev 2017– Opplysninger til årsoppgjøret.
Året 2017 nærmer seg slutten. Det er en tid både for refleksjoner over hva som har skjedd og
legge planer for året som kommer.
Digitalisering
De fleste næringer er i dag inne i en digitaliseringsprosess. Fakturaer sendes digitalt,
bankrapporter kommer digitalt, all kommunikasjon med skatt- og avgiftsmyndigheter skal
foregå digitalt osv. I 2018 blir det pliktig å melde elektronisk adresse til enhetsregisteret for at
det offentlige kan sende enda flere oppgaver og vedtak digitalt. Digitaliseringsprosessene har
nådd regnskapsførerbransjen til fulle og mange oppgaver som tidligere var manuelle
automatiseres og nye oppgaver har kommet til. Foreløpig er vi usikre på tidsbesparelsen da
det hele tiden kommer krav om nye og flere kontroller.
Gjennom Duett Min Side gir vi alle kunder tilgang til et faktureringsprogram. Her dekkes alle
krav til faktura og der er mulighet til å sende faktura i det formatet som kreves. Via en app på
telefonen er det mulig å registrere timeforbruk og vareforbruk som vil danne grunnlag for
utgående faktura og lønn. Gjennom Duett Min Side vil du som kunde, se resultatutvikling og
ta ut rapporter fra regnskapet ditt ved behov
Tvangsmulkt
I fjor innførte skatte- og avgiftsmyndighetene et system med tvangsmulkt i stedet for
forsinkelsesgebyr. Dette systemet håndheves strengt av myndighetene, og det er ikke mange
dagene etter en frist før varsel om tvangsmulkt kommer digitalt via Altinn. Som
regnskapsfører får ikke Vorma beskjed om meldinger sendt hver enkelt digitalt. Hvis du
ønsker hjelp av Vorma til å fange opp meldinger i Altinn, kan dette settes opp i Altinn.
Saksbehandler kan hjelpe deg med dette.
Skogbruksbeskatning.
Skogbruksbeskatningen er i endring. Det skal foretas en vurdering i forhold til tilvekst, om
skogbruket er næring, kapital eller hobby. Regelverket er ulikt for de forskjellige kategoriene.
5-års gjennomsnitt oppheves for de som driver skogbruket som næring– i stedet skal en
tømmerkonto benyttes. Skogeieren må ta 20% av innestående på tømmerkonto til inntekt
hvert år. Faren for dobbeltbeskatning ved oppstart og mulighet for skattefri avvirkning ved
opphør er borte.
Årsmøtet i Vorma Økonomi og Regnskap SA.
Årsmøtet i Vorma Økonomi og Regnskap SA er fastsatt til 22.mars 2018 på Grønt Fagsenter
Hvam. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende 10 dager før møtet.
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Opplysninger til årsoppgjøret
Spørsmålene til årsoppgjøret er mange og omfattende, det letter vårt arbeid med årsoppgjøret
hvis de er besvart på en utfyllende måte. I år sendes det samme skjemaet ut både i Excel
format og som en PDF fil. Velger du å returnere opplysningene i Excel-format skal skjemaet
returneres på e-post til saksbehandler.
Frister for levering av bilag til årsoppgjøret
Frister for levering av bilag gjennom året er omtalt i oppdragsavtalen du har med Vorma. For
at vi skal rekke å utføre det som må gjøres i rett tid ber vi om at følgende frister for levering
av bilag overholdes:
Endringer i kår
Opplysninger om lønn og opplysning om
personalforsikring (ulykkesforsikring o.l) der
Vorma skal sende A-melding
Regnskapsbilag for regnskap med 6 mva terminer
i året og oppgave- og betalingsfrist 10.februar
Regnskapsbilag for regnskap med årstermin mva
og oppgave- og betalingsfrist 10.mars
Regnskapsbilag for regnskap med årsoppgave mva
og oppgave- og betalingsfrist 10.april (landbruk)
Øvrige regnskapsbilag og årsoppgjørsopplysninger

3. januar 2018
3 .januar 2018

15. januar 2018
15 .januar 2018
1.februar 2018
1.februar 2018

Hjemmeside/Facebook
Vorma bruker sin hjemmeside som en informasjonskanal til våre kunder. Gå inn på
www.vorma.no og se på nyheter og andre relevante forhold. Vi bruker også Facebook som
en informasjonskanal. Ved å "like" oss på Facebook får du raskere informasjon
Priser
Det forventes en prisvekst for 2018 på mellom 2-3%. Derfor vil det også for neste år bli en
økning av timepris på nivå med prisveksten. Styret har bestemt at ordinær regnskapsførsel fra
1/1-2018 vil koste kr 720,- pr time, rådgivingsprisen er 1150,-.
Fastavgiften har ikke vært endret på mange år. Fastavgiften dekker div. forbruksmateriell,
tilgang til faktureringsprogram og digitale løsninger på Min side. Fastavgiften økes til kr
1500,- for 2018.
Som et ledd i internkontroll og kvalitetskrav må Vorma dokumentere stadig flere
opplysninger. Dette er myndighetskrav. Vi må påregne noe økt tidsforbruk for å tilfredsstille
disse kravene, men vi prøver å holde kostnadene så lave som mulig
Alle ansatte i Vorma Økonomi og Regnskap takker våre kunder for et godt samarbeid i
året som har gått, og ønsker dere samtidig en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen

Anne Berit Haga (s)
Daglig leder
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TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL SKATTEMELDING 2017
Det er flere ting som skal være med på skattemelding som ikke er med i regnskapet. Nedenfor
følger en liste over de vanligste tingene som vi ikke får opplysninger om gjennom bilagene.
Vi ber om at du leverer dokumentasjon på de forhold som er listet opp under. ( Noen forhold
er sikkert ikke aktuelle.)
Vi vet ikke helt hvilke opplysninger som kommer på den forhåndsutfylte skattemeldingen for
næringsdrivende, men vi vil bruke dine opplysninger som kontroll for det som myndighetene
har satt opp.
Skal vi sette opp skattemelding for ektefelle må denne dokumentasjonen leveres for begge.









Alle sammenstillingsoppgaver fra lønnsforhold
Ev vedtak om inntektsbegrensning (spesielle forhold ved AFP, trygdeytelser)
Alle årsoppgaver fra bank, innskudd og lån med rente og renteutgifter (også for barn
under 18 år)
Oppgave over private lån og fordringer
Alle aksjonærregisteroppgaver – kjøp og salg av aksjer
Avkastning og gjenkjøpsverdi av livsforsikringspoliser
Kjøp og salg bolig/fritidseiendom
Kjøp/salg av privat bil/båt (kostpris/ vederlag, forsikringspolise)



Utgifter til barnepass, barnehage, SFO



Andre opplysninger du mener er relevant for skattemelding
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