KUNDEBREV | Desember – 2019
Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse
HUSKELISTE TIL ÅRSOPPGJØRET
Viktig å huske på å få levert alt som er relevant for årsoppgjøret til regnskapsfører. Se vedlegg.
DIGITALISERING AV REGNSKAP
For året som er gått har vi tatt store grep for å være enda bedre rigget for fremtidige løsninger. I 2019 har
vi for enda flere av våre kunder lagt til rette for digitaliserte løsninger. Dette gjelder blant annet
fakturamottak, regnskap, fakturering, reiseregning osv., såkalte skyløsninger. For 2020 kommer vi til å
fortsette på den gode utviklingen vi er i. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom dere ønsker en
endring i økonomi- og administrasjonsfunksjonen. Sammen kan vi finne frem til løsninger som kan fylle
deres behov på best mulig måte.
NY KASSELOV
Minner om at fra 01.01.2019 skal alle kassasystemer være produkterklært og godkjent for SAF-T
innsending fra 01.01.2020. Det er ikke uvanlig at Skatteetaten ønsker et forenklet bokettersyn ved f.eks.
mva til gode. De vil da kreve å få oversendt data fra kassa og regnskapet i SAF-T formatet. Det vil kunne
bli utstedt bøter dersom dette ikke er på plass. Ta gjerne kontakt med oss om dere trenger hjelp med å
vurdere kassasystem.
INNBERETNING AV FORDELER ANSATTE
Fra 01.01.2019 ble reglene for skattelegging av ansattes rabatter og naturalytelser strammet inn. Spesielt
vil vi nevne rabatter som oppnås for den ansatte hos arbeidsgiver eller arbeidsgivers samarbeidspartnere
og flybonus som brukes privat. Det er arbeidsgiver som får rapporteringsplikt på fordelene. Ta gjerne
kontakt med oss dersom dere trenger hjelp til å utarbeide klare rutiner for dette.
SKATTEKORT 2020
Det anbefales at alle ser over skattekortet sitt for 2020 for å se om det er lagt til grunn riktig lønnsinntekt,
utbytte, renter etc. Dette gjelder spesielt de som har ulik utbetaling av lønn fra måned til måned.
DIETT, BILGODTGJØRELSE OG OVERTIDSMAT
De skattefrie satsene på diettgodtgjørelse uten overnatting. Kr 200 for reiser mellom 6-12 timer og kr 400
for reiser over 12 timer.
Skattefri sats for overnatting på hotell er kr 578,-.
Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for
middag. Arbeidsavtalen eller tariffavtaler bestemmer hva den ansatte skal få i diettgodtgjørelse.
Skattefri bilgodtgjørelse er kr 3,50 pr km, statens satser er kr 4,03 pr km. Gjelder også for el-bil.
Beløpsgrensen for skattefri overtidsmat er kr 200,- pr ansatt ved sammenhengende arbeid over 10 timer.
Spør oss om dere ønsker en mer fullstendig oversikt.
350-KRONERSGRENSEN FJERNES
Import av varer med verdi under 350 kroner har hittil vært fritatt for mva, særavgifter og toll. Fra 01.01.20
fjernes denne på næringsmidler, enkelte kjemikaler og medisiner, og særavg.pl. varer. Fra 01.04.20
fjernes grensen på resterende varer som f.eks. klær, sko og elektronikk. Fortolling håndteres av f.eks.
posten som vil ta et gebyr. Nettbutikken må oppkreve mva ved salget, og dette gjelder også utenlandske.
PRISJUSTERING
Iht. prisutviklingen må Brumunddal Regnskap fra 01.01.20 justere satsene med ca. 2 til 5 %.
Viderefakturerte lisenskostnader og transaksjonspriser fra eksterne leverandører av datasystem øker
mellom 1 til 5 %.

Med ønske om en riktig god jul og et godt nyttår!!
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