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Til våre forretningskunder 

Dersom det skal betales ut mer lønn for 2020, må 
dokumentasjon/timelister leveres innen 23.12.20.  
 

Siste frist for lønnsutbetaling i 2020: 

Bilag for 2020: 
Bilag for 2020 ønsker vi levert snarest og senest innen 
15.01.21, dersom ikke annet er avtalt.  
 

Folketrygdens 
grunnbeløp 2020: 
1G: 100 853 (snitt) 
6G: 605 118 (snitt) 

12G: 1 210 236 (snitt) 

 

DE

    

Desember 2020 
 
 

 

 
Da nærmer året 2020 seg slutten. Store deler av året har 
vært preget av pandemien Covid-19. For deler av 
næringslivet har dette medført en krevende tid med 
permitteringer og et marked som plutselig forsvant. For 
andre har det vært et tilnærmet normalt år.  
 
 
Elektronisk bilagshåndtering  
(Duett -MinSide) 
Flere er i gang med «MinSide». Vi ønsker likevel å minne 
om at vi tilbyr webløsningen. Det vil være fri etablering nå 
før nyttår. « MinSide» attestasjon og betaling gjør 
hverdagen enklere. Du får samlet alle regningene dine på 
et sted, ferdig utfylt med KID og andre detaljer for 
betaling. Du godkjenner for betaling 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! 
 
Kompensasjonsordning 2: 
Det har kommet en ny kompensasjonsordning som gjelder 
fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, med søknad i to 
omganger. Denne gjelder for bedrifter med stort 
omsetningsfall på over 30 %. 
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  Lønn og personal 

 

Sykefravær som skyldes covid-19: 

For sykefravær som skyldes covid-19 er arbeidsgiverperioden 
fortsatt redusert fra 16 til 3 dager. Arbeidsgiver skal utbetale 
sykepenger fra dag 4 til og med dag 16, og kreve refusjon fra 
NAV.  

Det er derfor viktig at dere informerer oss eller selv følger opp 
sykefravær hvor covid-19 er årsaken. Dette for å kunne søke 
refusjon fra NAV.    

A-melding, utvidet rapportering: 

Opplysninger som skal rapporteres via A-ordningen/A-melding blir 
stadig flere. Dette for at flere aktører innen det offentlige skal 
kunne hente ut opplysninger. Fra 2021 skal det rapporteres om et 
ansettelsesforhold er fast eller midlertidig og hva som er årsaken 
til at en person slutter i bedriften.  

Utleggstrekk skatt (påleggstrekk) skal også rapporteres via A-
melding fra 2021. 

Nytt fra 2021 er også at Pensjonstilbydere skal hente opplysninger 
fra A-meldingen til å beregne premie til privat tjenestepensjon 
/innskuddspensjon.  

Dette medfører at det er ekstra viktig at lønnsdata rapporteres 
riktig. 

For første halvår 2021 vil det blir gjennomført en pilotperiode, hvor 
pensjonstilbydere velger ut pilotkunder.  

Dette medfører at det inntil videre må rapporteres på gammel 
måte via portal hos Pensjonstilbyder og via A-meldingen. 

Målet er at alle er integrert i løpet av 3. kvartal 2021.  

Fra 2021 oppheves også den såkalte 12-månedersregelen, dvs. at 
arbeidstaker skal få med seg sin opptjente pensjonskapital 
(innskuddspensjon) uavhengig av lengden på arbeidsoppholdet.  

Reglene om egen pensjonskonto trer i kraft fra 1. januar 2021. 
Reglene går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har 
innskuddspensjonsordning, skal få samlet sin pensjonsopptjening 
fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvalte 
denne sammen med den pensjonskapital arbeidstaker tjener opp 
hos sin nåværende arbeidsgiver.   

 

Kundemøter 2021 
TF ønsker å skape faglige 
og sosiale samlingspunkt/ 

møteplasser. 2020 var 
året da dette ikke lot seg 
gjøre. Vi vil ta sikte på å 
arrangere kundemøter 

høsten 2021 
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Årsoppgjør og innlevering av dokumentasjon 

• Dersom det er utført arbeid eller solgt varer i 2020 som ikke er blitt 
fakturert, skal dette opplyses om og dokumenteres.  

• Bilskjema, vedlagt; 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 2020 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 
2020.  

• 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.  
 
 
Frister 

• MVA 6. termin       10.02.21 
• MVA årstermin       10.03.21 
• Skattemelding næringsdrivende     31.05.21 
• Tilleggsforskudd skatt      31.05.21 
• Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister  30.04.21 

 
 
 
Ellers vil vi minne om følgende 
Satser for 2020: 
Det er noen endringer i skattesatser og vi vil nevne: 

• Skatt på alminnelig inntekt for personlig skatteytere og selskap er 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 %.  

• Start avskriving for maskiner og utstyr er økt med 10%(totalt 30 %) for 
kjøp etter 20.07.20 og ut 2020. 

• Redusert lav sats merverdiavgift 6 % videreføres frem til 1. Juli 2021 
 

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

 

 
 
 

Innbetaling av 
forskuddsskatt 

Selvstendig  
Næringsdrivende: 

15.mars 

15.juni 
15.september 

15.desember 
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     Med de beste ønsker fra 

 

               
      Daglig leder 

 
 
 

 
 
Dette brevet, med tilhørende vedlegg, er også tilgengelig på våre  
nettsider www.tf-regnskap.no 
 
Året som vi legger bak oss har vært «et annerledes år». Muligheten for å treffe 
deg som kunde har vært redusert der vi har måttet finne alternative løsninger. 
Når vi nå går inn i 2021, er det med håp om at det blir et mer normalisert år. 

 

Takk for samarbeidet i året som har gått! 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.tf-regnskap.no/
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