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                                                    20.12.2017 
 

KUNDEINFORMASJON: 

 

 

INNLEVERING AV REGNSKAPSBILAG FOR 2017: 

 

 
Vi begynner å nærme oss slutten av regnskapsåret 2017 og vi vil foreslå følgende innlevering av de 
siste bilagene for 2017: 
 
De som ikke bruker avløserlaget til lønnsutbetalinger må innlevere lønnsbilag på dette senest 

03.01.18.  Samme dato gjelder ved endringer i KÅR i 2017. Frist for rapportering av lønn til 
Skatteetaten er 5. januar 2018, så derfor er det viktig med rask tilbakemelding. 
 
Lønn til egne barn: Barn under 13 år kan tjene 10.000,- skattefritt i foreldrenes bedrift og det beregnes 
ikke arbeidsgiveravgift på beløpet.  
Barn og ungdom over 13 år kan totalt tjene Kr 55.000,- skattefritt i  2017. 
 
Avløsing kan også skje på regning istedenfor lønn. Vanlige arbeidsoppgaver som gårdbrukeren 
normalt kan utføre selv, gjelder som avløsing. Se veiledning  til produksjonstilskuddssøknaden. Dette 
må kunne dokumenteres med faktura fra den som avløser og bankbilag på betalt oppdrag. 
 
Husk fristen for å etterraportere opplysninger for avløsertilskudd 10. januar 2018. 
 

Resten av bilagene må senest innleveres innen 20.01.2018, årsoppgaver og rest bilag/opplysninger til 

selvangivelsen innen 20.02.2018 og vi vil gjøre oppmerksom på følgende poster: 
 

 

 Fakturadato bestemmer hvilket år kostnaden skal medtas – så alle fakturaer datert før 1.1.18 
skal med i regnskapet uavhengig av betalingsdato. 

 

 Privatbil brukt i næring. Hvis næringsbil må skjema ”Tilleggsopplysninger bilskjema” fylles ut. 
 

 Årsoppgaver fra bank/post/samvirkelag og lignende. Også for barn under 17år – født i 2000 
eller senere. 

   

 NB! Samlepolise vedrørende landbruksforsikring må innleveres hvis dette ikke er innlevert   
tidligere. Hvis man har egen polise privat, så må denne også leveres ved forsikring for 
kårbolig/utleiebolig. Vi trenger spesifikasjon for bolighus og driftsbygninger. 

 
Forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende sendes ut ca. 1. april. Ektefelle som får 
forhåndsutfylt selvangivelse lønnstakere(PSA) har samme leveringsfrist som den 
næringsdrivende, 31.05.18. Hvis dere ønsker riktig skatteberegning trenger vi opplysninger om 
formue og inntekt hos ektefelle. 

 

HUSK:  Signatur på Oppgave over buskap og varelager og andre varelager-/opplysningskjema. 

 
 
 Melhus Regnskap AS vil ønske dere alle et riktig godt nytt år! 
 
Med hilsen 

Melhus Regnskap AS      


