Januar 2020.

INFORMASJON FRA MELHUS REGNSKAP AS FOR 2019:

2019 er nå over og det er på tide å levere de siste bilagene for regnskapsåret.
Bilagene må leveres oss snarest. Husk kontoutskrifter og årsoppgave bank. Øvrige årsoppgaver
opplysninger til skattemeldiongen leveres så snart disse er tilgjengelig. Merk: Mange årsoppgaver må
hentes ut selv fra nettsider.
Fakturadato bestemmer hvilket år kostnaden skal medtas – så alle fakturaer datert før 1.1.2020 skal
med i regnskapet uavhengig av betalingsdato. De som har levert varer/utført arbeid som ikke er
fakturert, bør gjøre seg notater om hvilke varer/prosjekter dette gjelder og beløp.

Husk å notere kilometerstand på firmabilene pr 31.12.2019. Bilopplysningsskjema fylles ut pr bil. Er
du i tvil om hvilke regler som gjelder for dine firmabiler eller privatbil brukt i næring, ta kontakt med
oss.
Aksjonærregister oppgaven skal sendes inn til Altinn i løpet av januar. Vi må få opplysninger om
endringer i eiere, aksjekapital og utbetalt utbytte siste år.
Dess mer nøyaktige opplysninger dere gir oss, jo raskere går årsoppgjøret.
På vår hjemmeside finnes ytterligere opplysninger og skjema: www.melhusregnskap.no

Ønsker du et mer oppdatert og enklere regnskap og samtidig ha færre bilag på papir?
Da anbefaler vi at du tar i bruk de elektroniske løsningene som vi kan tilby:
 Utgående fakturaer skrives i og sendes fra våre systemer – Bilagene bokføres automatisk i
regnskapet og du slipper å skrive ut fakturaene.
 Innbetalinger fra kunder kan overføres fra banken og automatisk oppdateres i regnskapet.
 Mottak av EHF-fakturaer – Fakturaer fra leverandører kommer elektronisk inn, konteres og
bokføres automatisk inn i regnskapet. Disse fakturaene attesteres av deg og betales direkte i
samme prosess. KID-nummer, mottakerkontonummer og forfall kommer direkte utfylt.
 Kontantkvitteringer kan tas bilde av / skannes med mobiltelefonen og sendes direkte inn i
regnskapet.
 Papirbilag som du fortsatt vil motta kan du skanne og videresende per e-post til oss.
Dersom dette kan virke interessant ber vi om at du tar kontakt med din saksbehandler så ser dere på
hvilke løsninger som passer deg best.

Med hilsen alle oss i
Melhus Regnskap AS
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