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MER OG MER KOMMUNIKASJON VIA 
ALTINN 
 
Vi registrerer at mer og mer av Skatteetatens 
kommunikasjon med næringsdrivende skjer via Altinn, 
og fra 2017 må næringsdrivende selv hente ut 
betalingsbilag for forskuddsskatt og restskatt. Pr. i dag 
har ikke regnskapsførerne tilgang til dette. 
 
Varsel om tvangsmulkt vil i de fleste tilfellene kun bli 
lagt ut i Altinn og dette vil også gjelde i forhold til 
spørsmål om innleverte oppgaver.     
 
Også andre statlige organer bruker Altinn, blant annet 
Landbruksdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå, 
eksempelvis søknad om produksjonstilskudd og skjema 
for Landbruksundersøkelsen. 
 
Altinn sender normalt et varsel pr. SMS eller e-post når 
det blir lagt ut noe, og det er da VIKTIG at man ikke 
ignorerer slike meldinger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INNFØRING AV TVANGSMULKT FRA 
SKATTEETATEN 
 
Fra og med 2017 har Skatteetaten innført såkalt 
tvangsmulkt, som skal ilegges dersom oppgavefrister 
ikke overholdes. Tvangsmulkten kan ramme både 
næringsdrivende, privatpersoner og virksomheter som 
skal gi tredjepartsopplysninger. 
 
Det vil først bli sendt ut et varsel om manglende opp-
gave og/eller opplysninger, og tvangsmulkten vil 
begynne å løpe fra den datoen svarfristen er satt i 
varselet. 
 
Tvangsmulkten kan utgjøre store beløp. For MVA-
oppgaver og selvangivelser er satsen kr 524,50 pr. dag, 
maksimalt kr 52.450. For bokføringspålegg kan det gis 
tvangsmulkt på inntil 1,0 mill.kr.!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ÅRSMØTE 08.03.2017 KL 19:00 
 
Minner om årsmøte som holdes i våre  lokaler på 
Særheim. I tillegg til årsmøtesakene vil vi ha fokus 
på gründervirksomhet og etablering av egen 
småskala matproduksjon eller tjenesteyting på 
garden. 
 

 Våre erfaringer fra etablering av saft-
produksjon og selskapslokale, Køhler-
paviljongen på Nærbø v/Ingebjørg 
Gudmestad Wold. 

 Støtteordninger for etablering av nye 
næringer på gardsbruk v/regnskapsfører 
Linda Risdal. 
 

Som vanlig blir det og orientering om nye 
skatteregler m.m. 
 
Enkel servering – alle velkommen  
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FAKTURA PÅ E-POST 
 
Får du mange av dine fakturaer på e-post? Disse 
trenger du ikke å skrive ut for å levere til oss på papir. 
 
Du kan nå få opprettet en egen e-post adresse hos oss 
som du kan videresende dine fakturaer til. Eller enda 
enklere – du kan be leverandøren din om å sende en 
kopi av fakturaen til din e-post-adresse hos oss. 
 
Hvis dette er noe for deg - ta kontakt med Thomas Kvia 
på tlf. 51 78 66 20 eller e-post: thomas.kvia@grl.no  
Han vil hjelpe deg med oppretting av ny e-post 
adresse, og bilaga vil dermed bli lagret elektronisk i 
regnskapet ditt. Dette gjør det enklere for oss med 
bokføringen, og for deg om du ønsker en kopi av et 
bilag. 
 
 

ÅRSOPPGJØRET 

 
Vi står nå foran en periode med gjennomgang av regn-
skap, skriving av selvangivelser m.m. Vi legger stor vekt 
på at denne gjennomgangen skal være til nytte for 
medlemmer og kunder hos oss. Det er derfor fint om 
du noterer ned spørsmål du måtte ha før møtet. Det er 
kanskje ikke alt vi kan svare på der og da, men i så fall 
tar vi opp igjen tråden seinere. 
 
Ved selve utfyllingen av selvangivelser vil vi som 
tidligere ha en avveining i forhold til personinntekt 
med det som denne gir av sjukepenge- og trygderetter 
opp mot ønsket om å spare mest mulig skatt. Videre vil 
tilpassing av inntekt i forhold til jordbruksfradrag også 
være et moment som må vurderes. 
 
Skatteplanlegging er også viktig for de som måtte 
tenke på å nytte tidligpensjon i jordbruket. Her er inn-
tekta mellom 56 og 60 år avgjørende for om en har rett 
etter denne ordninga eller ikke. Tilsvarende for deltids-
brukere med rett til AFP. Her er inntekta mellom 54 år 
og 61 år avgjørende.  
 
Regnskapsføreren din vil være oppdatert på alle disse 
områdene, og vil hjelpe med de rette vurderinger i ditt 
tilfelle. 
 
 
 

 
 
FAKTURA OG NYHETSBREV SENDES NÅ PÅ 
E-POST FRA OSS 
 
Nå vil alle våre kunder og forretningsforbindelser 
motta faktura og nyhetsbrev på e-post. Tenk på e-
posten din som en postkasse – den må sjekkes, om ikke 
hver dag, så i hvertfall flere ganger hver uke. Dette 
sparer både oss og våre forbindelser for tid og penger.   

 
 
 

 
PERSONALNYTT 
 
 

Gry Johanne Stangeland 
13. februar starta Gry som vikar, hvor hun skal jobbe 
som regnskapsfører og ha ansvar for egne kunder.  
Gry har vokst opp på gard på 
Orre. Driver nå småbruk med 
ammeku produksjon på Hellestø, 
sammen med mann og 3 barn. 
 
Vi ønsker Gry velkommen  

 
 
 
 
FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

1 15. mars 

2 15. mai 

3 5. august 
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