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                                                    19.12.2017 
 

KUNDEINFORMASJON: 

 

INNLEVERING AV REGNSKAPSBILAG FOR 2017: 

 
 
 
Et driftsår er snart omme, og det er en del vi må huske på. 
  

  

Vedlagt følger noen skjemaer som kan være til hjelp. I tillegg følger varetellingslister og – instruks for 
de som trenger det. Bilopplysningsskjema, som er en egenerklæring for firmabil, bes utfylt da 
ligningskontor og revisorer er spesielt opptatt av dette for tiden. 
 

Husk å notere kilometerstand på firmabilene pr 31.12.17. Bilopplysningsskjema fylles ut pr bil.  
Ansatte som bruker firmabil som er lite egnet til privat bruk må fylle ut skjema om kjøring mellom hjem 
– arbeidssted i perioder der den ansatte har fast arbeidssted på over 14 dager.  Orienter dine ansatte 
om regelverket. (Informasjonsskriv fra Skatteetaten om privat bruk av arbeidsgivers bil, gjengitt på 
side 2 i skjemaet.) 
 
                                                                                                                                                                      
Husk at alle fakturaer som er datert før 01.01.18. er fradragsberettiget. 
De som har levert varer / utført arbeid som ikke er fakturert, bør gjøre seg notater om hvilke varer / 
prosjekter dette gjelder og beløp. 
 

Dess mer nøyaktige opplysninger dere gir oss, dess raskere går årsoppgjøret. 
  

Noe av det første som skjer etter nyttår, er innberetning av lønn. Viktig at vi får inn papirene raskt 
minner om fakturaer / betaling av OTP - Obligatorisk tjenestepensjon og mobiltelefon, telefon og 
datakommunikasjon, samt års oppgaver fra forsikringsselskaper.  
 
I tillegg skal det innberettes utbetalinger for tjenester til næringsdrivende uten fast kontorsted, så slike 
bilag må også leveres snarest, om de ikke er levert før. 
 
Husk også kontoutskrifter og års oppgaver bank. 
  

Vår hjemmeside: www.melhus-regnskap.no  
  

 
 
 
Forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende sendes ut ca. 1. april. Ektefelle som får 
forhåndsutfylt selvangivelse lønnstakere(PSA) har samme frist som den næringsdrivende, 31.05. 
Gi beskjed om eventuell fordeling av renter/gjeld mellom ektefeller. Hvis dere ønsker riktig 
skatteberegning trenger vi opplysninger om formue og inntekt hos ektefelle. 

 

 

 

HUSK:  Skriv under oppgave over varelager og andre opplysningskjema. 

 
 
Melhus Regnskap vil samtidig benytte anledningen til å ønske Dere  alle en riktig god jul og et 
godt nytt år! 
 
Med hilsen 

Melhus Regnskap AS      

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

