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JULE- OG NYTTÅRSHILSEN 
 
Mye har gått bra for Klepp rekneskapslag i 2016. Vi har 
en stabil arbeidsstokk som er effektive og dyktige, med 
den følge at vi også dette året vil komme ut med et 
godt økonomisk resultat. Videre opplever vi et jevnt 
tilsig av nye medlemmer som finner våre tjenester 
interessante og nyttige. Fokus på rådgiving og andre 
tjenester i tilknytning til selve regnskapsføringen er 
viktige i så måte. 
Når det er sagt er både vi som ansatte og Styret svært 
opptatt av at vi utvikler oss videre. Vi kan fortsatt gjøre 
mye på rådgivingssida, både i forhold til kapasitet og 
forbedring av verktøy og presentasjoner av de 
tjenestene vi tilbyr. Vi må være glade for den 
posisjonen vi har fått, samtidig som vi hele tida må 
utvikle og forbedre oss. Dette har vi hatt mye fokus på i 
året som ebber ut, og vi vil selvsagt ha det også inn i 
det nye året. 
 

 
 
 
 

ELEKTRONISK REGNSKAPSFØRING – NYE 
TILBUD FRA 2017 
 
Elektronisk eller digital regnskapsføring gir oss nye 
muligheter. Her er det for tida en rivende utvikling av 
løsninger. Vi vil selvsagt ta de nye løsningene i bruk, så 
snart vi kan. Vi vil her ta for oss Dokumentsenter og 
Autopay. 

 
DOKUMENTSENTER 
Rundt nyttårstider vil vi få en ny versjon av regnskaps-
systemet der det er innebygget et dokumentsenter. 
Dokumentsenteret vil inneholde en e-post adresse for 
hver enkelt kunde hvor en kan videresende fakturaer 
som en selv får på e-post. Her kan en også sende papir- 

 
faktura som en skanner 
hjemme ved skanner eller 
ved å ta et bilde på mobilen. 
Her vil en få opp lister over 
ubehandlede (ikke bokførte 
bilag) og behandlede (bok-
førte bilag). 

 
AUTOPAY 
Denne løsningen vil si at en gjennom dokument-
senteret også vil kunne betale fakturaer og en vil 
kunne få fakturaene bokført direkte gjennom såkalt 
koding. Betalingen vil være betydelig enklere enn over  
vanlig nettbank, da en ikke trenger å legge inn konto-
nummer, kid osv.  
Forutsetningen er da at en har bedt om/krevd at 
leverandøren sender EHF faktura.  
De fleste profesjonelle leverandører har fakturasystem 
med tilbud om EHF-faktura, og for de typer varer som 
er gjengangere, (elektrisitet, telefon, kraftfor, gjødsel 
osv.) vil en få disse bokført direkte uten noe manuelt 
arbeid fra vår side.  
Det vi da står igjen med manuelt, er varer og tjenester 
som handles svært sjelden, og hvor vi må hjelpe 
systemet til å finne rett kostnadskonto. Videre vil 
selvsagt heller ikke den håndskrevne fakturaen fra 
naboen «på stuten en kjøpte», kunne betales via 
dokumentsenter og bokføres automatisk.  
Bransjen regner med at når en har kommet opp på ca. 
90 % automatisk bokføring, vil kost/nytte tilsi manuell 
bokføring på resten. Virkningen er at de aller fleste inn 
og utbetalinger, avregninger og utgående faktura vil bli 
importert direkte i systemet. Litt utfordringer vil det 
fortsatt være for de avregningene som ikke er med i 
Dataflytprosjektet. Dette gjelder i hovedsak de ikke 
samvirkeorganiserte varemottakerne, men vi regner 
med at de fleste av disse vil komme med etter hvert. 
 

Vi tilbyr Autopay allerede fra våren 2017 
I mellomtiden vil tjenesten bli testet og vi får se at alt 
fungerer som det skal. Dette systemet vil gjøre det 
enklere for våre kunder, samtidig som tidsbruken på 
tradisjonell regnskapsføring vil kunne reduseres. Med  
det nye systemet vil vi være fullt på høyde med den 
nyeste teknologien i bransjen for de som måtte ønske 
dette. Systemet er svært aktuelt for de som ønsker å  
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gå over til et «digitalt og papirløst system» og ikke 
minst for de som har større avstand til kontoret vårt. 
 
Vi er selvsagt innforstått med at mange av våre kunder 
fortsatt vil mene at det er enklest og greiest å levere 
bilag på papir slik en har gjort til denne tid. Det er det 
selvsagt ikke noe i veien for. 
 
Målet vårt er at alle kunder og medlemmer skal være 
fornøyd med det arbeidet vi utfører, og vi ønsker der-
for alltid å finne gode løsninger tilpasset hver enkelt 
sine behov og ønsker. Vii ser frem til et spennende 
2017 - men før det er det jul og nyårsfeiring  
 

Vi takker alle medlemmer og kunder for 
godt samarbeid i 2016 og ønsker alle et 
godt nytt år  
 
 

OTP- OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON 

 
OTP-lova trådde i kraft 1/1-2006. Enkelt sagt er dette ei 
lov som pålegg arbeidsgivar å betala eit tilskot til 
alderspensjon for sine  tilsette.  
Vi minner om at du som arbeidsgivar kjem inn under 
OTP-lova dersom du  har tilsette over 20 år og opp-
fyller minst eit  av desse punkta: 
   

 Minst to tilsette som begge har ei arbeidstid og 

lønn som utgjer  75% eller meir av ei full 

stilling. 

 Minst ein arbeidstaker utan eigarinteresse i 

foretaket som har ei arbeidstid og lønn som 

utgjer 75% eller meir av ei full stilling. 

 Personar som kvar har ei arbeidstid og lønn 

som utgjer 20% eller meir av ei full stilling, og 

som til saman utfører arbeid som tilsvarar 

minst 2 årsverk. 

OTP må opprettast seinast 6 månader etter at eit av 
vilkåra i OTP-lova er oppfylt. OTP kan du ordna via bank 
eller  forsikringsselskap. Det skal betalast inn minimum 
2% av all lønn mellom 1 og 12 G. Dersom ein tilsett 
sluttar  i løpet av det første året vert innbetalt premie  
til otp tilbakeført. Rekneskapslaget kan hjelpa  til med 
inn og utmelding av tilsette i OTP-ordninga.  
 
 

 
SISTE ÅRET MED STARTAVSKRIVINGER 
 

For 2014-2016 har det vært adgang til 10% ekstra av-
skrivning, såkalt startavskrivning, i kjøpsåret ved kjøp 
av driftsmidler i saldogruppe d, dvs. personbiler, 
traktorer, maskiner og redskaper. 
Startavskrivning er nå vedtatt fjernet fra og med 2017. 
. 

ENDRINGER I REGELVERK FOR JORD-
BRUKSFRADRAG 
 

Budsjettforhandlingene endte med at foreslått endring 
om jordbruksfradrag for aksjeselskaper ikke ble ved-
tatt, det samme gjelder for bostedskravet. 
Men ifølge Norges Bondelag er det enighet mellom 
partene om at passive deltakere i deltakerlignede 
selskaper (eksempelvis en melkesamdrift) ikke lenger 
skal få jordbruksfradrag, dersom de ikke driver egen-
produksjon av mat- eller forprodukter.  
Det vil bli utarbeidet forskrifter om dette og vil først få 
virkning fra 2017. 

 
PERSONALNYTT 
 

Dagny Heigre Undheim 
2. januar starter Dagny hos oss, hvor hun skal jobbe 
som regnskapsfører og ha ansvar for egne kunder. 
Dagny har vokst opp på gard på 
Heigre i Sandnes. Bor nå på gard på 
Vestly i Time, sammen med mann og 
3 barn. De driver med melk, slaktegris 
og sau. 
Vi ønsker Dagny velkommen  

 

Magnar Møller 
De fleste kjenner Magnar – og vi er 
glade for at han sa ja til å hjelpe oss 
under årsoppgjøret til våren  Han 
starter opp like over nyttår.  
 
Velkommen tilbake Magnar  
 

 
FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

6 20. januar 
 


