
             

Lønnsutbetalinger 2022 
Dersom det skal betales ut mer lønn for 2022, må dokumentasjon/timelister 
leveres innen kl 08.00 27.12.22.  

 

 

Aksjonærregisteroppgave 
 

• Har det vært endringer i eierforhold i selskapet?  

• Er det endringer i aksjekapital i 2022?  

• Eller har selskapet vært involvert i enten fisjon eller fusjon? 

• Er det vedtatt utbytte til utbetaling i 2022? 

• Er det tatt opp lån mellom selskap og aksjonær som må registreres som 

utbytte? 

 
 
Vi må i så fall ha informasjon om dette snarest og senest 31.12.2022.  

Informasjon sendes til din saksbehandler. 
 

Aksjonærregisteroppgaven vil bli levert basert på informasjon levert innen 
denne fristen. 
 

Dersom dere har avtalt med revisor angående innsendelse, eller at dere 
sender inn selv, så må dere informere om dette. 

 
Vi anbefaler at vi sender inn for dere så lenge vi skal utarbeide 

årsregnskapet. 
 

 

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

annet er avtalt.  

 

Årsoppgjør og innlevering av dokumentasjon 

 
Er det utført arbeid eller solgt 

varer i 2022 som ikke er blitt 
fakturert? 

Dette må opplyses om og 

dokumenteres. 

Er det brukt firmabil i 2022 (eiet 
eller leaset)? 

Skjema (trykk her for link) må fylles ut, 
signeres og leveres til oss. 

Har selskapet ditt kontantsalg? Bekreftelse på opptalt beholdning 

per 31.12.22 må leveres. 

Har selskapet ditt varelager? Signert varetellingsliste må leveres til 

oss. Eksempel på varetellingsliste 
finner du ved å trykke her. 

Årsoppgaver bank Vi trenger blant annet årsoppgave 
for å sikre at du får riktig rentefradrag. 
Årsoppgaver må sendes til oss.  

https://mcusercontent.com/200c48243faedaaad26f52ee9/files/8a162024-f224-f2f3-e387-6eb719ef4bcb/Bilskjema_AS.xlsx
https://mcusercontent.com/200c48243faedaaad26f52ee9/files/72c53b53-526c-6d3e-5317-57525b0b9674/Varetellingsliste.xls


 

 

SIDE 2 NYHETSBREV FOR FORRETNING 

Er det gamle kundefordringer? Ta en gjennomgang av disse og 
vurder om disse bør tapsføres. Hør 

gjerne med saksbehandler om dette. 

Er det etablert lån eller inngått 

nye leasingavtaler i 2022? 

Lånepapir med 

nedbetalingsplan/leasingavtaler må 
leveres til oss om det ikke allerede er 

gjort. 

 
Dokumentasjon som er relevant for ditt selskap må sendes til saksbehandler 

senest 15.01.2023 

 

 

 

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 over 750 000 kroner 
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