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Til alle kunder i Vorma Økonomi og Regnskap SA
Julebrev 2018 – Opplysninger til årsoppgjøret
2018 går snart over i historien. Det har vært et spesielt år med mye snø i begynnelsen av året
etterfulgt av en varm og tørr sommer. For mange vil dette påvirke regnskapsresultatet for det
året som snart er slutt.
Tørr og varm sommer
Sommeren 2018 var varm, tørr og deilig. Dessverre for mange bønder førte dette til store
skader på avling. Avlingsskadeerstatningen skal i henhold til regelverket inntektsføres i
skadeåret. Det er helt klart at tørkesommeren 2018 vil få konsekvenser for resultatet både for
2018 og for 2019.
Utleieforhold
Det er mange typer av utleieforhold. Utleie av boliger, fritidseiendommer, næringseiendommer, driftsmidler og korttidsutleie gjennom de nye delingsøkonomimodellene (eks.
Airbnb) Skattereglene er ulike for de ulike objektene. Hvis det er 5 eller flere utleieforhold vil
utleievirksomheten som hovedregel, bli beskattet som næringsinntekt.
Kassaapparat nye krav.
Det er nye krav til kassaapparater fra nyttår. Kassaapparatene må tilfredsstille krav i
kassasystemforskrift. Kassasystemer som ikke tilfredsstiller kravene i forskrift er forbudt. Alt
kontantsalg skal fortløpende registreres på kassaapparat. Betalinger med mobilapplikasjoner
(f.eks Vipps) skal behandles som kontant salg og skal registreres i kassa. Det er
unntaksbestemmelser for omsetning under 3 x Grunnbeløpet i folketrygden, og for frivillige
organisasjoner som ikke er mva-registrert. Det er fortsatt lov med kontantfaktura med de
samme krav som kreditfaktura.
Digitalisering
Det kommer nye digitale løsninger på mange områder. Det betyr nye rutiner for deg som
kunde og for oss som regnskapsfører. Offentlige myndigheter leder an i digitaliseringsprosessene og utfordrer bransjen med nye krav. Opplysninger til NAV, skatteetat, stat og
kommune skal som hovedregel sendes elektronisk. Som kunde kan du selv fakturere fra
DuettMinSide , fakturaprogrammet dekker alle elektronisk krav. Alle inngående fakturaer kan
tas i mot i EHF- (og PDF-)format. Fakturaene kan bli automatisk bokført i regnskapet.
Gjennom en attestasjonsrutine i DuettMinSide godkjenner du fakturaene før de belastes i
bank. Vi har fått nye bankløsninger på slutten av året, som effektiviserer remitteringsarbeidet.
Det høres fantastisk ut, men det krever litt av alle parter for å få ting til å fungere.

Årsmøtet i Vorma Økonomi og Regnskap SA
Årsmøtet i Vorma Økonomi og Regnskap er fastsatt til 28. mars 2019 på Grønt Fagsenter
Hvam. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 10 dager før møtet.
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 2019
3 .januar 2019

15. januar 2019
15 .januar 2019
1.februar 2019
1.februar 2019

Hjemmeside/Facebook
Vorma bruker sin hjemmeside som en informasjonskanal til våre kunder. Hjemmesiden har
fått en ansiktsløfting i år.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
I følge statsbudsjettet forventes en prisvekst på 3,25 % i 2019. Derfor vil det også for neste år
bli en økning av timepris på nivå med prisveksten. I 2018 har prisen for regnskapsføring vært
kr 720,-, rådgiving kr 1150,- og taksering kr 900,Fastavgiften dekker div. forbruksmateriell, tilgang til faktureringsprogram og digitale
løsninger på Min side. Fastavgiften økes fra kr 1450,- til kr 1500,- for 2019.
Som et ledd i internkontroll og kvalitetskrav må Vorma dokumentere stadig flere
opplysninger. Dette er myndighetskrav, og det tar nødvendigvis noe tid.
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

TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL SKATTEMELDING 2018
Det er flere ting som skal være med på skattemeldinga 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 aktuelle for deg.
Skattemyndighetene får stadig bedre rapporter om forhold som angår oss. Det er viktig at du
som skatteyter gir opplysninger om forhold som påvirker beskatningen slik at straffeskatt
unngås.
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)
Opplysninger om premie til frivillig sykeforsikring
Alle årsoppgaver fra bank, innskudd og lån med rente og renteutgifter (også for barn
under 18 år)
Oppgave over private lån og fordringer
Oppgave over beholdning av kryptovaluta f.eks Bitcoin
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)
Utenlandske bankinnskudd, pensjonsforhold
Utgifter til barnepass, barnehage, SFO
Private pensjonsforsikring. (Fristen for å inngå avtale om pensjonsforsikring er 1.mars
året etter inntektsåret)
Andre opplysninger du mener er relevant for skattemelding

