Desember 2021

Til våre landbrukskunder
2021 er i ferd med å gå mot en ende og for TF regnskap og Finnøy
Økonomi blir det naturlig for første gang å sende ut ett felles
Julebrev. I år skjer det som en felles utsendelse fra to selskap, i
2022 vil det bli som ett samlet selskap, under nytt navn.
Det nye selskapet vil etter fusjonen bli det største økonomiske
rådgivingsselskapet i Ryfylke. Vi ønsker å sette fokus på nærhet til
kundene, vår lokalkunnskap sammen med vår faglig kunnskap vil
gi deg som kunde en god sparringspartner og leverandør enten
det er innen regnskap, lønn, personal, forretningsrådgivning,
driftsstøtte m.m.
En oppfordring til deg som kunde er å bruke vår kunnskap,
opparbeidet fra tusenvis av kunder, gjennom flere tiår, til nytte for
deg og din bedrift. Til tidligere du går i dialog med din
kundeansvarlig/saksbehandler, til bedre kan vi bidra til at du
kommer frem til de beste løsninger.
Kundemøter 2022
Vi ønsker å skape faglige
og sosiale samlingspunkt/
møteplasser. Vi vil ta sikte
på å arrangere
kundemøter høsten 2022

Digitalisering av regnskapsbransjen

I den senere tid har vi sett ett sterkt trykk på annonsering av
regnskapssystem og tjenester.
Vi tilbyr våre kunder fritt valg av regnskapssystem og fører
regnskap for våre kunder i mange systemer, f.eks Tripletex, Zirius,
Power Office med flere. For landbruksområdet anser vi foreløpig
kun Duett som ett aktuelt system.
Vi ønsker å minne om Duett «MinSide». Det er nå ingen ekstra
kostnad med etablering og bruk av «MinSide», fordelene for deg
som kunde er store og de utvikles stadig.
Mange kunder har omfavnet mulighetene digitaliseringen gjør til
å ha en større innsikt og medvirkning i det daglige regnskaps/lønnsarbeidet
Det fine er at for de som ikke ønsker «Minside» så kan alt fortsatt
gjøres på «gamle måten».
Ta kontakt – så finner vi den beste løsning for deg!
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Lønnsutbetalinger 2021

Dersom det skal betales ut mer lønn for 2021, må dokumentasjon/timelister leveres
innen kl 08.00 27.12.21.

Bilag 2021

Bilag for 2021 ønsker vi levert snarest og senest innen 15.01.22, dersom ikke annet er
avtalt.

Årsoppgjør og innlevering av dokumentasjon
•

•
•
•

Vedlagt følger også skjema vedrørende buskap, varelager, uttak og bilskjema.
De skjemaene som gjelder din virksomhet skal fylles ut og returneres signerte til
oss.
For melkeprodusenter, ligger buskapsoversikten på Tine sine nettsider.
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.

Viktige frister
•
•
•
•
•
•

MVA 6. termin
MVA årstermin
MVA for primærnæring
Skattemelding næringsdrivende
Tilleggsforskudd skatt
Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister

10.02.22
10.03.22
10.04.22
31.05.22
31.05.22
30.04.22

Endringer i skatte og avgiftssatser for 2022 (utvalg)
•
•
•

•

Trinnskatt på inntekt, innslagspunkt for trinn 1 og 2 reduseres noe, mens en for
trinnskatt nivå 3 og 4 justerer innslagspunkt noe ned. I tillegg så innføres ett nivå 5
med innslagspunkt på 2,0 mill på 17,4%
Utbytte: Grunnlaget oppjusteres med en faktor på 1,60 og skattlegges mottaker
deretter med 22 %. Det betyr effektiv skattesats på utbytte med 35,2 %.
Innslagspunkt for formueskatt økes til 1,7 mill (3,4 for ektepar) Formueskatt økes
med 0,1% til totalt 0,95%, det innføres en ny sats 2 med innslagspunkt på 20 mill
på ytterligere 0,15%
Jordbruksfradrag – bunnfradraget økes til 93 000, av næringsinntekt over kr 93
000 beregnes det 38 % fradrag, men maks kr 195 000.
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NY MVA melding

Skatteetaten har en stor moderniseringsprosess på gang innenfor mva
området. F.o.m første termin skal alle mva oppgaver leveres i nytt
elektronisk format. Det er varslet ytterligere krav i forhold til mer detaljert
rapporteringsplikt, våre leverandører av regnskapsprogram arbeider med
å få på plass gode direkte rapporteringsløsninger.

NY skatte melding for næringsdrivende

Fra og med 2022 vil også de aller fleste personlige næringsdrivende få
anledning til å levere skattemelding (for 2021) på nytt format. En ny
næringsspesifikasjon vil erstatte alle tidligere næringsoppgaver og
vedleggsskjema. Det vil fortsatt være mulighet til å sende inn på «gamle
måten» men fra 2023 vil alle måtte over på ny løsning.

Som en pilot vil det også bli mulighet for enkelte AS å levere på nytt
format for 2021
Innbetaling av
forskuddsskatt
Selvstendig
Næringsdrivende:
15.mars
15.juni
15.september
15.desember

Forlengelse og nye korona
kompensasjonsordninger

På grunn av økt smitte senere tid er flere eksisterende ordninger forlenget
og nye kommet til. Siste nytt er også at flere kommuner har fått tildelt flere
midler som de kan benytte til å stimulere næringslivet med. Verdt å merke
seg at regnskapsfører eller revisor må bekrefte flere typer søknader. Vi
hjelper deg gjerne med hele søknadsprosessen.

Lønn og personal

Fra 01.01.2022 vil det føres strengere kontroll med stillingsprosent i ameldingen (rapportering av lønns- og arbeidsforhold til NAV,
Skatteetaten og SSB). Det er derfor viktig at vi rapporterer dette riktig og
at du om kunde og vi som regnskapskontor har god dialog.
Skifter du avløser-/ferievikar er det viktig å melde fra om dette, straks. Du
er pliktet til å melde avløser via A-melding hver måned. Skulle avløser
slutte / engasjement opphøre, er det viktig å melde vedkommende ut.
Dette for at det som arbeidsgiver ikke skal løpe noen forpliktelser for
vedkommende.
Husk at dere må ha arbeidsavtaler med alle avløsere. Det kan vi hjelpe
dere med å få på plass om det trengs. For de som lønner utenom
avløserlaget, er det viktig å ha yrkesskadeforsikring på alle avløsere.
I løpet av 2022 vil de fleste pensjonstilbyderne innhente/oppdatere
informasjon om ansatte fra A-meldingen, for beregning av
innskuddspensjon.
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Diverse

Ekstraordinær kompensajon grunnet ekstraordinær kostnadsvekst
på handelsgjødsel og bygningsvarer utover forutsetningene i årets
jordbruksoppgjør vil bli utbetalt i februar 2022 som en del av den
ordinære utbetalingen av produksjonstilskudd.
Kompensasjon blir fordelt slik:
Kulturlandskapstilskot: 53 kr/daa
Mjølkekyr: 440 kr/dyr
Ammekyr: 110 kr/dyr
Andre storfe: 28 kr/dyr
Sau: 15 kr/dyr
Forholdstall på melk reduseres i 2022 til 0,99, etter å ha vært hele
1,07 i 2021

Innovasjon Norge og andre støtteordninger

Vi har god oversikt over forskjellige støtte og tilskuddsordninger fra
Innovasjon Norge og andre. Hvis du går i planer om investeringer etc så
ta oss med på råd så tidlig som mulig i prosessen.
Husk mulighet for refusjon av utgifter til avløyser ved egen og barns
sykdom. Vi kan hjelpe til med søknader
Dette brevet, med tilhørende vedlegg, er også tilgengelig på våre
nettsider www.tf-regnskap.no eller www.finnoy.com

Takk for samarbeidet i året som har gått!
Vi ønsker dere en riktig god jul – og alt det beste for det nye året!
Med de beste ønsker fra
Bjørn Wigdel
Daglig leder
TF regnskap

Siv Flesjå
Daglig leder
Finnøy økonomi

