Til våre kunder
Ett nytt år tar nå til. Vi på Directa as må imidlertid jobbe med det gamle året i enda mange måneder. Vi tar
nå til med årsoppgjørsperioden. Tidsfristene for innsendelse av ligningsoppgaver er 30/4 for de som mottar
skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister, mens den er 31/5 for de som skal levere skattemelding for
næringsdrivende, forutsatt at den sendes inn elektronisk.
Det er svært viktig at den enkelte følger opp sin egen innleveringsfrist. Mottar man skattemelding for
næringsdrivende så skal den sendes inn, selv om det ikke er endringer.
Aksjeselskaper har frist for innlevering 31/5 og frist for innsendelse til regnskapsregisteret i Brønnøysund
31/7. Alle selskaper må ha avholt ordinær generalforsamling for 2020 innen 30.6.2021.
Følgende forhold er viktige!
Lån mellom aksjeselskap og aksjonær.
Styret i selskapet må påse at det er låneavtaler som regulerer låneforholdet for denne type. Det skal være
stilet nødvendig sikkerhet for lånet (normalt pant i bolig) og det må foreligge en betalingsplan som
etterleves. Alle slike lån mellom selskap og aksjonær må være styrebehandlet. Aksjeloven har ytterligere
bestemmelser som begrenser lovligheten av slike lån. Dette medfører at denne type lån ofte er å anse som
ulovlige. Det er pågang fra ligningsmyndighetenes side for denne type forhold.
Privat bruk av næringsbil.
Idet tilfelle næringsbiler blir benyttet også for privat bruk (egen eller ansattes bruk) skal det foretas en
sjablonmessig skattelegging for den private bruken. Det er ikke lovpålagt med kjørebok, men man kan oppnå
enkelte fordeler ved å ha elektronisk kjørebok. Man blir da skattelagt for den faktiske bruken som
næringsbilen blir benyttet til privat bruk. Det er den enkelte skattyters ansvar at slik privat bruk blir
innberettet hvis bilen også benyttes for privat bruk.
Varelagerliste, arbeider under utførelse.
Vedlagt er liste som kan benyttes ved vareopptellingen. Lageret skal telles opp til kostpris eks mva. For flere
lister: www.directa.no. Ikke fakturerte arbeider under utførelse verdsettes til kostpris. Dvs summen av
forbrukte varer og medgåtte arbeider pr 31.12.2020
Formkrav til bilag.
Påse at alle fakturaer er utstedt til korrekt firma. Drev man tidligere snekkerfirmaet Ole Olsen, mens man nå
driver snekkerfirmaet Ole Olsen as, skal alle fakturaene være stilet til Ole Olsen AS. Videre så er det et
absolutt krav at org nummeret til selger med påfølgende MVA (eks 999555333MVA) skal stå på fakturaen
når det er mva på denne. Påse at MVA står bak org nummeret når dere mottar fakturaer. Ordet
«Foretaksregisteret» skal stå på alle fakturaer som sendes og mottas, dersom disse er registrert i
Foretaksregisteret.
Krav til betaling over bank
Alle betalinger over kr 10.000 pr. år skal skje pr bank for at kostnaden skal være fradragsberettiget i
regnskapet. Betales fakturaen kontant så vil du som næringsdrivende ikke få fradrag for denne i regnskapet.
Tidsavgrensninger pr 31.12.2020
Alle fakturaer som dere har utstedt pr 31.12.2020 og alle fakturaer dere har mottatt med fakturadato 2020
skal være med i regnskapet for 2020 uavhengig om de er betalt eller ikke.
Avslutningsvis vil vi takke våre kunder for samarbeidet det forløpne år og ønske lykke til med 2021.
Skjeberg 20.12.2020
Med vennlig hilsen
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Jørn Weel
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