
Vi oppfordrer deg til å lese dette nøye – spar skatt og reduser utgifter ved å samarbeide tett med oss

Råd og regnskap tufta på gode verdier 

Kjære kunde 

Snøhetta Regnskap hjelper deg med årsavslutningen for 2021:
Tiden nærmer seg nå årsoppgjøret for 2021. Da er det viktig å gjøre gode forberedelser for at arbeidet skal 
kunne foregå på en effektiv og korrekt måte. Vi trenger derfor nøyaktige opplysninger fra deg som kunde. 
Fyll ut aktuelle skjema som ligger tilgjengelig på snohettaregnskap.no og lever disse sammen med 
bilagene til din kundekontakt eller pr. e-post.
Alternativt vil noe av dette kunne legges inn på “min side” for kunder som benytter Duett, som for 
eksempel varelager (inkludert buskap), bil m.m. Dersom denne løsningen benyttes, er fordelen at tallene 
vil komme direkte inn i regnskapet. Ønsker du heller å ha disse skjemaene i papirversjon, ta kontakt med 
oss, så sender vi de pr. post eller kom innom kontoret. 
Resten av bilagene for 2021 og utfylte skjema leveres oss senest 31.01.2022.
Vi vil ellers råde deg til å følge med på vår hjemmeside og Facebook-side hvor du finner frister og nyheter, 
men vi er alltid tilgjengelige for spørsmål som måtte dukke opp, det er bare å ta kontakt.

Digitalisering – i stadig utvikling:
Vi ser at stadig flere av våre kunder ønsker å benytte seg av regnskapssystemer som til enhver tid er 
oppdatert blant annet når det gjelder innbetalinger og utbetalinger som grunnlag for oppfølging og 
purring. I tillegg ønsker de å ha en mer løpende oversikt over resultatutviklingen i selskapet med tanke på 
en tettere oppfølging av økonomien nærmest fra dag til dag. Overgang til et digitalisert regnskapssystem 
har derfor blitt et ønske fra stadig flere av vår kunder. De siste to årene har vi tilbudt gratis webinar for 
våre kunder via noen av våre programvareleverandører. På grunnlag av positive tilbakemeldinger vil vi 
fortsette med videreformidling av dette når muligheten byr seg. Mange har sett verdien av disse 
løsningene, og de blir stadig bedre. Målet er at våre kunder skal føle seg trygge på sin digitale løsning og 
kunne tilegne seg nyheter og nyttige funksjoner etter hvert som den digitale verden utvikler seg. Det finnes 
flere nivå av digitalisering, så snakk med din regnskapsfører for å se hvilke nivå som kan passe for deg. 

Endringer hos Skatteetaten med ny skattemelding for næringsdrivende:  
Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer 
effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) 
får den nye skattemeldingen for inntektsåret 2021 i 2022, deretter følger de ulike selskapstypene med 
aksjeselskap fra og med 2023 og ansvarlige selskap fra og med 2024. I likhet med skattemeldingen for 
lønnstakere og pensjonister, skal alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder. 

Dette betyr endringen for deg:
Fra og med inntektsåret 2023 må de fleste enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende og alle selskap 
sende skattemelding i standard format via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Vi oppfordrer deg som 
kunde til å ta kontakt med oss for å høre hvilke konsekvenser dette får for deg og eventuelle fordelene ved 
å ta i bruk digitale løsninger for ditt regnskapsoppdrag. 



Korona: 
Koronaen har fortsatt sin frammarsj og 2021 har derfor vært utfordrende både for oss i Snøhetta Regnskap 
og flere av våre kunder. Etter at Omikron-varianten har kommet til Norge, ser vi at dette nå fører til 
ytterligere tiltak med krisepakker og nye frister å forholde seg til. Vi vil derfor oppfordre deg til å ta kontakt 
med din regnskapsfører for å se hvilke støttemuligheter som kan være aktuelle for deg.  

Viktig med hensyn til krav om opprettelse av OTP-avtale for ansatte: 
Innen seks måneder fra plikten oppstår, må det opprettes en avtale om OTP med en godkjent 
pensjonsleverandør. Ansatte med rett til OTP-avtale må meldes inn i pensjonsordningen med virkning fra 
første arbeidsdag, eller fra det tidspunktet den ansatte oppfyller kravene. Eksempelvis når en ansatt fyller 
20 år. 
OTP-pliktige må oppgi i a-meldingen hvilken pensjonsleverandør en har inngått avtale med. 
Pensjonsleverandørens organisasjonsnummer må oppgis hver måned, fra og med måneden 
pensjonsavtalen trer i kraft.  

Det er viktig at opplysningene om arbeidsforhold er oppdaterte i a-meldingen, og at ansattes start- og 
sluttdato, stillingsprosent og eventuelle permisjoner er korrekt. Dersom du er OTP-pliktig og ikke oppretter 
en pensjonsordning, vil du ved tilsyn fra Skatteetaten bli pålagt å opprette en avtale. Hvis pålegget om 
opprettelse ikke er fulgt innen en fastsatt frist, vil du få tvangsmulkt. Tvangsmulkten er kroner 250 per 
ansatt per dag og løper inntil pensjonsordningen er opprettet. 

«Året som har gått»:
Oljefondet har passert en markedsverdi på 12 192 milliarder i skrivende stund. Over halvparten av 

markedsverdien er avkastning på fondets investeringer. Norges befolkning er på ca. 5,42 millioner. Det vil 

videre si at oljefondet har passert 2,25 millioner kroner per innbygger – det er en unik situasjon i verden.  

Vi takker for et godt samarbeid i 2021 
og ønsker dere God Jul og Godt Nytt År! 



HUSK DETTE FOR BILAGSLEVERING: 

FOR ALLE NÆRINGSDRIVENDE: 

☐ Alle bilag datert 2021 skal leveres, selv om de ikke er betalt før etter nyttår. 

☐ Skriv gjerne forklaring på bilag slik at vi effektivt kan håndtere dem korrekt. Bilag der det ikke klart 
fremkommer formål, bruksområde og hva som faktisk er innkjøpt så nåterer dere direkte på bilaget: 
småinnkjøp, investeringer, byggevarer, rørlegger, elektriker osv…. Husk eventuelt også å påføre hvilke 
bygninger det gjelder, og evt. fordeling mellom vedlikehold og påkostning. 

☐ Kontoutdrag og årsoppgaver for alle innskudd og for alle lån. 

☐ Polise for landbruksforsikring/bedriftsforsikring. 

☐ Lever inn alle utgående fakturaer.  

☐ Ordne med all lønn før 31.12.2021. 

☐ Frist for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift er 15.januar. 

☐ Frist for lønnsmelding (A-melding) 5.januar.  Husk gebyrer om dette ikke overholdes 

☐ Bruk av privatbil i næring kan fradragsføres med kr. 3,50 pr. km. Km-tallet skal dokumenteres med 
ført kjørebok over næringsbruken eller et mest mulig realistisk anslag. Begrensning på 6.000 km.  
Husk også å oppgi km-stand 01.01.2021 og 31.12.2021 

PERSONLIGE FORHOLD: 

☐ Alle lønnsoppgavene du/dere har mottatt. 

☐ Oppgaver fra Verdipapirsentralen, aksjeoppgaver mv.  

☐ Oppgaver over avkastning på livsforsikringer/andre forsikringer. 

☐ Utskrifter vedrørende påløpte renter på private lån.  

☐ Beregning / oppgave over utgifter til barnehage/barnepass, og kjøreutgifter i samband med dette.     
Liste og oppsummering over kjøring til og fra arbeid.  

☐ Skattekort henter vi elektronisk – den som skal ha frikort for første gang må søke om dette - 
skatteetaten.no - Endre fra frikort til skattekort om man tjener mer enn 55 000 kr.  

TIPS OG RÅD: 

• Husk at tidlig levering av bilag er viktig for kvalitet, frister og mulighet for ferskere informasjon. 
Normalt sett bør det være levert 5 til 10 dager inn i ny periode

• Alle med over 600 bilag i året skal levere bilag minst 3 ganger pr. år. Vi legger opp til oftere 
levering. Etterføring etter behov eller ved avtale. 

• Oversikt over din lønn: i Altinn kan du nå under skjema og tjenester søke opp «Mine inntekter 
og arbeidsforhold». Du vil da kunne bestille opplysninger om det som er innrapportert på deg 
gjennom året.  

Ta kontakt med oss for bistand og råd.  

Vi har lagt ved aktuelle statusskjema som vi ber dere fylle ut så nøyaktig som mulig pr. 31.12.2021. Du kan 

gjerne komme innom ditt kontor for å få papireksemplar. Skjemaene skal signeres og leveres sammen med,

årsoppgaver, kontoutskrift for 2021 og bilag, så snart det foreligger, helst innen 15. januar og senest 

31.januar! Skattekort innhentes av arbeidsgiver elektronisk. Lønnstaker endrer enkelt grunnlagsopplysninger 

på skatteetaten.no  



OPPLYSNINGER TIL ÅRSOPPGJØRET 

Hovedutøver: Ektefelle / samboer:

Navn: Navn: 

Personnr.:(11 tall): Personnr.:(11 tall): 

E-post adresse:                                                                                               

Barn under 19 år: Navn og personnr. (11 tall) Skolested og periode: Bor hjemme?: Nettoinntekt: 

Andre forsørgede: Særfradrag eller andre særskilte forhold: 
(Gi forklaring eller still spørsmål, vi kan undersøke) 

Kårfolk: 
NB! Frist 5/1 

Opplysninger om kårytelser og kårbolig: Hvilke kårytelser har dere (sett ring): Melk - poteter - ved - borett - anna
Bruksareal på kårbolig: over 100 m2:_____, eller mellom 60-100m2:_____, eller under 60 m2:_____. 
Standard på kårbolig: har toalett og dusj/bad inne_____, eller har ikke toalett og dusj/bad inne  ____. 
Beliggenhet: mindre enn 15 km til kommunesenter_____, eller mer enn 15 km til kommunesenter_____.

Kontantbeholdning pr. 31.12.: Kr. 
Har du/dere vunnet gevinster, fått/mottatt arv eller gaver, utbetalt livspoliser
eller andre større pengeverdier av noe slag i løpet av året?  

Kr. 

Eiendom eller næring i anna kommune? 
Hva slags eiendom og hvor?:

Status private kjøretøy: 
Privatbil pr.31.12.:                                                                            Modell: Nypris som ny ca. kr.  

Bil nr.2 pr. 31.12.: Modell: Nypris som ny ca. kr.

MC/Campingvogn 31.12.: Modell: Nypris som ny ca. kr.

De som har lønnsinntekter kan kreve fradrag for reise til/fra arbeid og for kostutgifter og losjiutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet: 

Arbeidssted Reisemåte Antall arbeidsdager Avstand

Lønn til hjemmeværende barn som går på skole: Normalt blir maksimalt 250 timer godkjent for arbeid i skoleferiene 

som grunnlag for utgiftsføring av lønn. Vær obs. på at lønninger over kr 10.000 i løpet av året må betales via bank!! Evt. større 
lønnsutgift betinger at det blir skrevet og levert inn fullstendige timelister. (NB!  Ta hensyn til evt. lønn opptjent hos andre).

Alder Timesats Brutto v/250 t Navn:                                                    Personnummer(11-siffer): 

17 år 119 29.750,- 

16 år 115 28.750,- 

15 år 100 25.000,- 

14 år 88 22.000,- 

13 år 79 19.750,- 

Er det rom i privatboligen som utelukkende er brukt til næringsformål? Hjemmekontor, skifterom el.l.     JA    /    NEI

All lønn som skal være med for 2021 må være utbetalt i 2021. Senest 31.12.2021!  

• Skal vi ordne med lønnsmelding må vi få grunnlaget snarest og senest 2.1.2022. Frist for innsending 
av lønnsmelding: 5.1.2022. og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift: 15.1.2022.  

• NB! Årslønn regnet gjennom hele året på 10 000 kr eller mer må i sin helhet være betalt over bank 
for at bedriften skal få skattefradrag. 



Landbruk dyretall og beholdning pr. 31.12.2021: Signatur:

Dyreslag:

Storfe:
Antall dyr 
01.01.2021 Født: Kjøpt Solgt Mistet/ døde Privat uttak

Antall dyr 

31.12.2021

Melkekyr eldre

Melkekyr 1.gangskalvere i år

Kvige over 12 mnd

Kvige under 12 mnd

Okse over 12 mnd

Okse under 12 mnd

Voksne ammekyr

Førstekalvs-ammekyr

Sum:

Sau: 01.01.2021 Født: Kjøpt Solgt Mistet/ døde Privat uttak 31.12.2021

Sau over 2 år

Sau 1 – 2 år

Sau under 1 år

Sum:

Gris: 01.01.2021 Født: Kjøpt Solgt Mistet/ døde Privat uttak 31.12.2021

Avlspurker

Førstekullspurker

Avlsråner

Slaktegris over 5 mnd

Slaktegris 4 – 5 mnd

Slaktegris 3 – 4 mnd

Smågris 2 – 3 mnd

Smågris under 2 mnd

Sum:

Høns: 01.01.2021 Født: Kjøpt Solgt Mistet/ døde Privat uttak 31.12.2021

Høns under 20 uker

Høns over 20 uker

Sum:

Hester: 01.01.2021 Født: Kjøpt Solgt Mistet/ døde Privat uttak 31.12.2021

Hester alder:

Hester alder:

Sum:

Andre dyr: 01.01.2021 Født: Kjøpt Solgt Mistet/ døde Privat uttak 31.12.2021

Sum:

Gjeterhund:

Fjøskatt:Skadedyr bekjempelse.

Materiallager:

Dataflyt: Vi kan innhente elektronisk oppgjør fra Tine, Nortura, Furuseth, Fatland, Glommen, strand Unikorn og Gartnerhallen  

Det er fradragsrett (evt. sjablon) for rom i bolig som utelukkende er brukt i næring, hjemmekontor, skifterom.

Send med alle avregninger og fakturaer datert 2021, inkludert de som blir betalt i 2021. 

Send med skogavgiftsoppgave eller evt. målenotaer gjennom året. 

Almenningsutvising i 2021, antall m3 for hogst:

Ved bygging (nytt eller ombygging) skal evt. bruk av egne materialer føres spesifisert. Lag en egen liste.

Pass på at dyretellinga stemmer med søknaden om produksjonstilskudd.

  Ja

  Ja 

  Antall

  Antall

  Nei

  Nei

Du kan søke om refusjon avløserkostnader for første 16 dagene ved sykemelding, sykepenger utbetalt fra Nav blir fratrukket.

Det er fradragsrett for utgifter til kårbolig, herunder til renovasjon, feiing, kloakk, forsikring (bruttokår).



Landbruk dyretall og beholdning pr. 31.12.2021: Signatur:

Produkt: Mengde: Verdi: Mengde: Verdi:

Matpotet 

Fabrikk / fòrpotet

Grovfor

Ull

Produkt: Mengde: Verdi: Mengde: Verdi:

Handels/Mineral/kunstgjødsel

Kraftfor til storfe

Kraftfor til småfe

Kraftfor gris

Kraftfor høns

Produkt: Mengde: Verdi: Mengde: Verdi:

Høy

Rundballer

Silo

Kraftfor

Annet

Produkt:
Til eget   

bruk:

Antall 

personer: Til Kår:

Antall 

personer:

Uttak av melk

Uttak av ved 

Egne poteter

Slaktet hjemme

Korn bygg da da

Korn annet da da

Poteter da

Rotvekster da da

Grøntfor da da

Fulldyrka eng da da

Type kjøretøy: Reg.nr. Merke Årsmodell

Kjøretid/ 

kjørelengde Leaset ja/nei Drivstoff
Gruppe iflg 

vognkort

Traktor

Traktor

ATV reg. som traktor 

ATV annen type

Snøscooter

Personbil i næring

Varebil kl. 2

Lastebil kl. 2

Biler i kjøretøygruppe varebil klasse 2 evt. lastebil gir fradrag for inngående mva på andelen kostnaden knyttet til næring. 

Andre opplysninger om traktorene:

Lag kort beskrivelse på eget ark om bruken av snøscooteren og herav andel brukt i næring.

Silo

Annet

Kraftfor

ATV registrert som traktor med hvite el. Svarte skilt, evt. ureg men med typegodkjenning som traktor gir mva-fradrag for næringsbruken. 

Lag kort beskrivelse på eget ark om bruken og herav andel brukstid i næring for begge typer:

Herav bortleid areal

Produkt:

Uttak gjennom året:

Uttak av melk

Uttak av ved 

Egne poteter

Slaktet hjemme

Kjøretøy i næring 2021:

Bygg

Produkt:

Beite

Herav eget areal

Annet korn

Ved

Annet

Rundballer

Produkt:

Herav leid areal

Arealfordeling i 2021:

Overflatedyrka eng

Send med regnskap for fellesbeite, avløserlag, veiforening, vanningslag osv. 

Varelager for salg:

Konserv./ensileringsmiddel

Såvarer

Emballasje, plast

Produkt:

Drivstoff

Ved m3

Egenprodusert grovfor på lager: Innkjøpt grovfor på lager:

Høy

Innkjøpte varer på lager:



Landbruk dyretall og beholdning pr. 31.12.2021: Signatur:

Evt. meldinger eller ytterligere opplysninger til regnskapsfører skrives på eget ark.
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