Directa AS

Skjebergveien 25
1739 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 102660
Fax 69 102661
Årsoppgjøret 2021

Året 2021 er på hell og tiden for årsoppgjør er nært forestående. I den forbindelse er det en del
opplysninger vi må ha i forbindelse med årsavslutningsarbeidene.
På baksiden av dette brevet har vi satt opp en huskeliste som vi ber deg benytte slik at vi får alle
oppgavene vi trenger til årsoppgjøret.
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.
Mva fristen er 11. april for de som kun har alminnelig jord og skogbruk. Skattemelding blir utsendt
preutfylt for alle ca 20. mars. Det medfører at vi vil gjøre ferdig mva og næringsoppgaver først, og at vi
utarbeider skattemeldingen etterpå når den preutfylte skattemeldingen foreligger. Mva oppgaver vil bli
tilsendt dere pr. e-mail eller post etter hvert som de blir ferdigstilt.
Det er veldig viktig at dere utarbeider statusoppgaver for varelager og dyr og sender disse med bilagene
for desember. Flere lister på: www.directa.no. For at vi skal være sikre på at vi klarer å oppfylle de
lovpålagte frister, må vi ha desemberbilag, årsoppgaver og varelager lister innen 31. januar 2022.

Kontant betalte kostnader over kr 10.000 er ikke fradragsberettigede. Dvs at kjøp til næringen
over kr 10.000 samlet pr. år fra samme leverandør, skal dette betales over bank hvis den
næringsdrivende skal ha fradrag i regnskapet sitt. Det samme gjelder lønnsutbetalinger. Påse at
alle fakturaer tilfredsstiller formkravene.
Skattekort vil i år ikke bli sendt i post, men vil ligge som en skattetrekksmelding i Altinn. Det er
viktig at denne skattetrekksmeldingen blir kontrollert av dere, slik at skattetrekket blir riktig.
Vi takker for samarbeidet i året og ønsker deg og dine en riktig god jul og ett godt nytt år.
Hilsen Directa AS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Formelle krav til bilag.
Salgsdokumentets innhold:
Et salgsdokument (faktura) skal minst inneholde:
1.
Nummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen
2.
Angivelse av partene (navn, adresse, og selgers org.nr.)
3.
Ytelsens art og omfang
4.
Tidspunkt og sted for levering av ytelsen
5.
Vederlag og betalingsforfall
6.
Eventuell mva og andre avgifter knyttet til transaksjonen.
7.
Ordet «Foretaksregistert» må fremkomme dersom de er registrert i Foretaksregisteret.
Dokumentasjon av kjøp:
Kjøper skal som hovedregel være angitt på salgsdokumentet.
Unntaket er ved kjøp under kr 1.000 inkl mva. I disse tilfeller trenger ikke kjøper å være angitt. Men, når kjøper ikke
er angitt, skal den som har foretatt kjøpet påføre formålet eller bruksområdet for varen/tjenesten. Dokumentasjonen
må dateres og signeres.
I det tilfelle varene/tjenestene er beregnet på videresalg enten direkte eller at varen/tjenesten inngår som direkte
innsatsfaktor i kjøpers virksomhet gjelder ikke beløpsgrensen. I slike tilfelle skal alltid kjøpers navn være angitt på
kjøpsbilaget.
Det er den enkelte skatteyters ansvar at bilagene i regnskapet tilfredstiler de formelle krav.

SNU

Hjemmesalg av produkter
Vær oppmerksom på at hjemmesalg av produkter skal føres daglig i en notisbok, som skal være underbilag til
regnskapet. Notisboka må forevises ved revisjon av regnskapet. I det tilfelle hjemmesalget utgjør mer en rent
sporadisk hjemmesalg, må en benytte enten kasseapparat eller det må føres kassedagbok hvor omsetningen for hver
dag fremkommer.
Ved hjemmesalg hvor ikke kassaapparat benyttes skal det alltid utferdiges paragonkvittering hvor ett eksemplar
utleveres kunden, men en beholder gjenparten som underdokumentasjon får bruk i regnskapet.
For de av dere vi sender ut kåroppgaver for må vi ha melding, hvis situasjonen mhp kåret har endret seg siste år
(dødsfall). Gi oss beskjed snarest slik at kåroppgavene blir riktige.

Lønnsutbetalinger:
Skattetrekk ved lønnsutbetaling skal overføres til egen, lovpålagt skattetrekkskonto ved hver lønning. Betalingen til
skattetrekkskonto skal skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling. .Eneste unntak er hvis dere har et beløp
tilsvarende to måneders lønning stående fast på en slik konto.

Fristliste regnskap og årsoppgjør vinter og vår 2022

Innsendelse av:
Melding om endring av kår
Desemberbilag, årsoppgaver, varelagerlister,
Innsendelse av mva oppgave og betaling av mva
Ordinær frist for innsendelse av skattemelding 2021

15.12.2021
31.01.2022
11.04.2022
31.05.2022

