
       
                                NYHETSBREV FORRETNINGSKUNDER

Da nærmer 2019 seg slutten og det kan være mye å huske 
på i et årsskifte. Her kommer litt informasjon i fra oss som det 
kan være greit å ha med seg inn i det nye året. 
 
 
Elektronisk bilagshåndtering (MinSide) 
Flere er i gang med «MinSide». Vi ønsker likevel å minne om 
at vi tilbyr webløsningen. MinSide attestasjon og betaling 
gjør hverdagen enklere. Du får samlet alle regningene dine 
på et sted, ferdig utfylt med KID-nr og andre detaljer for 
betaling. Du godkjenner dem med et par klikk og bruker 
BankID for sikker autentisering. Regnskapet vil være 
løpende oppdatert. Du har tilgang til fakturering og 
Timeapp kan legges opp.  
Ta kontakt – så finner vi en løsning for deg! 

Til våre forretningskunder 

Personalrabatter 
Ved personal kjøp i bedriften, enten vare eller tjeneste, skal 
kjøpet verdsettes til omsetningspris, dvs pris i 
sluttbrukermarkedet. Det kan ved prissetting tas hensyn til 
rabatter og tilbudspriser som er allment tilgjengelig på 
tidspunktet.  
Det er viktig å legge merke til at varen må omsettes i 
bedriften for at den skal komme inn under regelverket.  
 
Samtidig innføres det en grense for når rabatten skal 
innberettes som en fordel. Denne er for 2019 satt til kr. 
8000,-. 
 
Vi ber dere ta en gjennomgang av personalkjøp i 2019. Er 
det gitt/mottatt mer rabatt enn 8000 kr må dette meldes 
lønnsansvarlige ved TF regnskap AS innen utløpet av januar 
2020.  
 
Minner også om at gaver, kjøp med rabatt fra 3. part, reiser 
mv med arbeidsgivers forretningsforbindelser skal oppgis 
og innberettes.  
 
 
 

Folketrygdens 
grunnbeløp 2019: 
1G: 98.866 (snitt) 
6G: 593.198 (snitt) 

12G: 1186.396 (snitt) 
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Dersom det skal betales ut mer lønn for 2019, må 
dokumentasjon/timelister leveres innen 22.12.19.  
 

Kvalitetsstyring/HMS 
Trenger du hjelp til internkontrollen i ditt firma? Skal du ha 
revisjon/kontroll og er usikker på om du har alt på plass? 
Burde du ha gått vernerunde- og dokumentert mer av 
rutiner og arbeidsoperasjoner? Ta kontakt! Vi kan hjelpe 
deg med å få oversikt og lage system i 
«dokumentjungelen».  

Siste frist for lønnsutbetaling i 2019: 

Bilag for 2019 ønsker vi levert snarest og senest innen 10.01.20, 
dersom ikke annet er avtalt.  
 
Årsoppgjør og innlevering av 
dokumentasjon 

• Vedlagt følger sjekkliste for innlevering av 
dokumentasjon. Denne må gjennomgås, dokumenteres 
og signeres.  

• Dersom det er utført arbeid eller solgt varer i 2019 som 
ikke er blitt fakturert, skal dette opplyses om og 
dokumenteres.  

• Bilskjema; husk å føre opp kilometerstand på alle 
firmabiler, også lastebiler, og skjemaet må signeres.  

• Har du kjøpt ny bil eller lastebil, må kopi av vognkort 
innleveres.  

• Dersom det i løpet av 2019 er etablert lån eller inngått 
nye leasingavtaler, må lånepapir med 
nedbetalingsplan/leasingavtaler leveres inn dersom 
dette ikke allerede er gjort.  

• Dersom det har vært endringer i eierforhold i selskapet i 
løpet av året må informasjon om dette meddeles oss 
snarest, og innen utgangen av 2019.  

• Dersom du i løpet av året har mottatt arv/gave, ønsker 
vi opplysninger om det.  

• Dersom du har solgt fast eiendom, ønsker vi opplysninger 
om det.  

Bilag for 2019: 

 

Kundemøter 2020 
TF ønsker å skape 
faglige og sosiale 

samlingspunkt/ 

møteplasser og vil 
arrangere kundemøter i 

løpet høsten 2020 
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Frister 

• MVA 6. termin       10.02.20 
• MVA årstermin       10.03.20 
• Skattemelding næringsdrivende     31.05.20 
• Tilleggsforskudd skatt      31.05.20 
• Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister  30.04.20 

 
 
Ellers vil vi minne om følgende 
Satser for 2019: 
Det er noen endringer i skattesatser og vi vil nevne: 

• Skatt på alminnelig inntekt for personlig skatteytere og selskap er redusert til 22 %. 
• Utbytte: Grunnlaget oppjusteres med en faktor på 1,44 og skattlegges mottaker 

deretter med 22 %. Det betyr effektiv skattesats på utbytte med 31,68 %.  
 

• Det er viktig med løpende informasjon vedr. ansettelsesforhold, både på evt. 
nyansatte og eksisterende.  
 

 
Vedlagt følger nødvendige skjema som gjelder for din virksomhet.  
Disse skal fylles ut og leveres tilbake til oss. 
 
Dette brevet, med tilhørende vedlegg, er også tilgengelig 
på våre nettsider www.tf-regnskap.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
NRK-lisens 
 
Denne blir nå finansiert 
gjennom skattesetelen 
ved at personfradraget 
er redusert.   

http://www.tf-regnskap.no/
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Med de beste ønsker fra 
 

 
Daglig leder 

 
 
 

 
 

Takk for samarbeidet i året som har gått! 

Vi ønsker dere en riktig god jul – og alt det beste for det nye 
året! 
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