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Kjære Kunder. 

Året har vært utfordrende med økt kostnadsvekst, og usikkerheten på hvordan samfunnet utvikler 

seg videre i 2023. Ta kontakt med regnskapsfører om det er noe med regnskapet vi kan være med og 

forklare, eller dere ønsker å drøfte ulike problemstillinger i forbindelse med årsoppgjøret. Vedlagt 

ligger skjemaet for opplysninger til årsoppgjøret 2022 og huskelisten for bilagslevering.  

 

A-melding. 

A-meldingene har blitt mere detaljerte. I tillegg til lønn og kår skal blant annet OTP innberettes. 

Tidsfristen på innrapportering av lønn for 2022 er 5. januar. Det gjelder også kåroppgaver. Lønn 

innrapportert etter 5. januar, kommer med på 2023.  

 

Ny skattemelding for 2022. 

Skatteetaten har i flere år jobbet med å utvikle en helt ny skattemelding, som vil endre måten vi skal 

rapportere inn tallene på. Alle ligningsskjemaer som tidligere ble levert sammen med 

skattemeldingen, var basert på de gamle papirskjemaene vi hadde for 20-30 år siden. I nytt 

årsoppgjør er alle disse slått sammen til en komplett næringsspesifikasjon, som vedlegg til 

skattemeldingen.  Her er det fokus på temaer, altså resultat og balanse med driftsmidler, varelager 

mv., og for ENK også personinntekt og fordeling av næringsinntekt.  Alle enkeltpersonforetak skal nå 

bruke den nye skattemeldingen, og den skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.  

 

 

 

 



Regnskapsføringen er i utvikling. 

Duett MinSide har alle våre medlemmer tilgang til, uten ekstra kostnad. Tilgangen for hver enkelt 

kunde, må settes opp av regnskapsfører. Dere som ikke ønsker elektroniske bilag ennå, kan ha nytte 

av Duett MinSide, ved å bruke det fakturaprogrammet som ligger der. Vi ønsker at dere skal være 

komfortable med å bruke digitale løsninger, slik at dere kan tilegne dere nyheter, og nyttige 

funksjoner etter hvert som utviklingen går. Det passer ikke for alle å bruke det fult ut, men det kan 

være lurt å ta det i trinn, for trinn, slik at avstandene til det digitale verktøyet ikke blir for stor.  

Det er tre muligheter for å nyttiggjøre seg Duett MinSide : 

1. Hele regnskapet elektronisk.  

2. MinSide bruker med alle tilganger, unntatt å betale direkte i regnskapsprogrammet.  Det 

betyr at alle eFakturaer kan sendes til regnskapet som PDF fil. De papirbilagene som er igjen, 

blir scannet av kunde eller regnskapsfører. Kunden får da innsyn i eget regnskap og kan følge 

det tettere. Dere kan også gå helt ned på bilagsnivå og se bilder av bilag som er ført.   

3. MinSide bruker med tilgang til å bruke fakturaprogrammet. Leverer bilag på papir. 

 

Alle som ønsker å være med, må si fra til sin regnskapsfører.   

 

Vi minner om hjemmesiden vår: https://www.regnskapstjenester.no Der finner dere også 

kontaktinformasjonen til deres regnskapsfører. 

 
Vi er holder stengt i romjula. Skulle det være noe spesielt så send en e post til post@rtsor.no så får 
du svar.   
 
 
 
Hilsen alle oss på Regnskapstjenester Sør SA 
 
 

 

Ingrid Volden, Gudrun T. Jomås, Jannike Johansen, Nina Reinhardsen, Lene 

Prestegård og Hanne Kari Wedøe. 
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Huskeliste for bilagslevering: 

 

• Alle bilag datert i 2022 skal leveres, selv om de ikke er betalt før i 2023. Nå som regnskapet 
blir mer elektronisk, er det viktig å være bevisst på kvaliteten på bilag. De bilagene dere 
skanner må være lesbare, og et bilag skal inneholde:  

Dato for salget, - Selgers navn og organisasjonsnummer, - Bokstavene MVA etter 

organisasjonsnummeret hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, - Kjøpers navn og 

adresse eller organisasjonsnummer, - En klar beskrivelse av varen eller tjenesten, - Tidspunkt 

og sted for levering av varen eller tjenesten, - Pris med MVA spesifisert i norske kroner, - 

Total pris og Betalingsfrist. (kilde: Altinn).  

• Skriv gjerne en forklaring på bilag der det ikke kommer klart frem hva det er brukt til. Det vi 
ofte stiller spørsmål til dere om er: Hvilken bygning er disse materialene brukt på? Hvor har 
elektrikeren hvert her? Eller hva er denne innbetaling fra forsikringsselskapet. Vi trenger 
underbilagene med oppsettet for erstatningen. Manglende kontrakter fra lesing selskap er 
også en gjenganger.  
 

• Kontoutskrifter for hele året, årsoppgaver for alle lån i næring og årsoppgave fra 
leasingselskap. 
 

• Forsikringspolise.  
 

• Levere alle utgående fakturaer også de som er fakturert i 2023 hvis de er opptjent i 2022. For 
eksempel brøyte inntekter.  
 

• Levere lønnsgrunnlag før 5 januar. 6 termin arbeidsgiver avgift og skattetrekk er 15. januar.  
 

• Bruk av privatbil i næring kan utgiftsføres med kr 3,50pr km inntil 6000km. Kjører du over 
6000km i næring, er bilen og anse som en næringsbil. Km antallet kjørt i næring skal 
dokumenteres med ført kjørebok, eller antall km i næring, skal det kunne gjøres rede for. 
Husk å oppgi km stand på bilen eller bilene 1.1.2022 og 31.12.2022. 
 

• Lever med lønnsoppgaver, aksjeoppgaver, oppgaver over avkastning på livsforsikring eller 
andre forsikringer, saldo og renter på private lån.  
 

• Årsoppgave på utgifter til barnehage eller SFO. 
 

• Kjøring til og fra jobb og barnehage. Antall km og antall dager.  
 

Varetellingslista må fylles ut innen 15.1.23 og husk underskrift. Jmf Bokføringsloven §6-1. Den skal 

også skrives under av de som ikke har varelager. Du må gjerne komme innom og få papir eksemplar, 

eller fylle den ut, og skrive under her.  

 

 


