
Bilag 2022 
 
Bilag for 2022 ønsker vi levert snarest og senest innen 15.01.23, dersom ikke annet er 

avtalt. Bruk epostadressen: post@rygrokonomi.no 

 
• Årsoppgjør og innlevering av dokumentasjon 

Vedlagt følger også skjema vedrørende buskap, varelager, uttak, pelsdyrskjema 

og bilskjema. De skjemaene som gjelder din virksomhet skal fylles ut og returneres 

til oss post@rygrokonomi.no 

• For melkeprodusenter, ligger buskapsoversikten på Tine sine nettsider. Viktig at 

dyr telles fysisk da kan en kvalitetssikre at buskapsoversikten er korrekt. 

• 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. 

• Årsoppgave bank 

 

Dokumentasjon som er relevant for ditt selskap må sendes til saksbehandler senest 
15.01.2023 

 

Private kostnader i næringen: 

Alle må ha en privatkonto som brukes til private kort-transaksjoner og betaling av 

private regninger. Hvis private kostnader belastes av næringskontoen, må en noter 
på bilaget at dette er privat og signere med navn og dato. Vi er pliktet til å 
registrere hver privat transaksjon i regnskapet, dette er tidkrevende og dyrt. Bruk 

privatkonto med fast overføring fra næringskontoen da unngår du dette. 
 

Duett.no MinSide 

Det er fortsatt mulighet å digitalisere bilagene dine!  
Du kan få pålogging til regnskapssystemet ditt uten ekstra kostnad, kun 

oppstartskostnad. 
 

IPS – Individuell pensjonssparing: Spar opptil kr 15.000 – fa inntil 3.300 i skattefordel 

årlig. Fyll opp IPS-kontoen før 28.12.22 
 

Viktige frister 
• MVA 6. termin       10.02.23 

• MVA årstermin anna næring     10.03.23 

• MVA for primærnæring     10.04.23 

• Skattemelding næringsdrivende    31.05.23 

• Tilleggsforskudd skatt      31.05.23 

• Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister  30.04.23 

 

Lønnsutbetalinger 2022 
Dersom det skal betales ut mer lønn for 2022, må dokumentasjon/timelister leveres 
innen kl 08.00 27.12.22. For de som lønner via Finnøy og Rennesøy Landbrukstenester 

har egne frister. 

  

https://mcusercontent.com/200c48243faedaaad26f52ee9/files/0ab1bcb6-4f1c-50d1-589f-3104bb1405b9/Buskapsskjema_22.01.xlsx
https://mcusercontent.com/200c48243faedaaad26f52ee9/files/2ce0947d-fbec-9e60-5ea0-ad7b6914b302/Varelager_landbruk_22.01.xlsx
https://mcusercontent.com/200c48243faedaaad26f52ee9/files/3b5f6bfa-07ec-67d0-f195-af36b8402b88/Uttak_til_privat_22.xlsx
https://mcusercontent.com/200c48243faedaaad26f52ee9/files/504ea355-3b26-c1d7-ec53-94dde23846e8/Pelsdyrskjema_22.xlsx
https://mcusercontent.com/200c48243faedaaad26f52ee9/files/4566482d-fc0a-9831-a8e1-0ec298f757b9/Bilskjema_ENK_22.xlsx


Endringer i skatte og avgiftssatser for 2023 (utvalg) 
 

• Trinnskatt på inntekt: Satsene for trinnskatt holdes uendret på de laveste 

inntektene (trinn 1 og trinn 2). Satsene for høyere inntekter økes med 0,1 
prosent. Innslagspunktene i trinn 1 og trinn 2 justeres med lønnsvekst. 

Innslagspunktet i trinn 3 økes fra 643 800 kroner til 644 700 kroner. 
Innslagspunktene i trinn 4 og trinn 5 foreslå videreført nominelt med 

henholdsvis 969 200 kroner og 2 000 000 kroner. 

• Utbytte: Regjeringen foreslår å øke skatten på aksjeutbytte med 2 

prosentenheter, slik at marginalskatten på utbytter blir 51,5 prosent 
medregnet selskapsskatt. Dette gjøres ved å øke oppjusteringsfaktoren i 

utbytteskatten fra 1,6 til 1,72. Det foreslås tilsvarende økning av 
oppjusteringsfaktoren i andre bestemmelser i skatteloven. Satsen økes 

dermed fra 35,2% til 37,84%.  

• Formueskatt: Regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen for formuer 

under 20 mill. kroner til 1,0 pst. 
Bunnfradraget foreslås videreført på samme nivå i 2023, dvs. 1,7 mill. kroner og 

3,4 mill. kroner for ektepar.  
Formuesgrunnlaget for aksjer og næringseiendom ble økt fra 55 pst. til 75 pst. i 

2022. Regjeringen foreslår nå fra 2023 å øke verdsettelsen av aksjer og 
næringseiendom mv. fra 75 pst. til 80 pst. 

• Arbeidsgiveravgift: Regjeringen foreslår at det innføres en ekstra 

arbeidsgiveravgift (AGA) på 5 pst for lønnsinntekter som overstiger 750 000 

kroner. 
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