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FREMTIDENS BILAGSLEVERING – MOTTAK 
OG BEHANDLING AV ELEKTRONISKE BILAG 
 
Vi har mange kunder som er i gang med både mottak 
og behandling av elektronsike bilag, og vi vet at det er 
mange som ønsker å komme i gang med dette. Derfor 
vil vi arrangerer kurs for de som ønsker å sende bilag 
elektronisk til regnskapsfører.  
 
Det er mulig å motta elektroniske bilag direkte i regn-
skapssystemet. Formatet som helst skal brukes kalles 
EHF (Elektronisk handelsformat). En EHF faktura blir 
sendt elektronisk fra avsender til mottakers økonomi-
system. EHF`en inneholder mange opplysninger som 
kan leses av mottakers økonomisystem og på denne 
måten nesten bokføres automatisk. Dette effektivi-
serer regnskapsarbeidet.  
EHF`en og andre elektroniske bilag kommer inn til et 
dokumentsenter som ligger på nettsiden til agro24.no. 
Der kan du som mottaker se fakturaen og betale den, 
og så sende dette videre til automatisk bokføring hos 
regnskapsfører. Agro24 kan altså kobles opp mot 
banken slik at du mottar og betaler fakturaene der 
istedenfor i nettbanken, du kan betale flere fakturaer i 
en operasjon. Samtidig har du som kunde tilgang til alle 
de elektroniske bilagene via denne nettsiden. Ønsker 
du å høre mer om hvordan dette fungerer kan du 
komme på kurs onsdag 14. november. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NYTT REGELVERK FOR KASSASYSTEMER 
 
Næringsdrivende som driver med kontantsalg/kassa-
salg har frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine 
kassasystem i samsvar med kassasystemloven og 
kassasystem forskriften.  
I korte trekk skal ethvert kassasystem nå være tydelig 
merket med modell, type og versjon. I tillegg skal det 
ha et eget identifikasjonsnummer og det skal være en 
tilgjengelig systembeskrivelse. 
Kravene til et kassasystem er nå mye strengere enn 
tidligere, og det er blant annet krav til at systemet skal 
kunne produsere en såkalt standardisert revisjonsfil i 
XML-format.   
  
Skatteetaten har utarbeidet en egen liste over 
godkjente kassasystemer, og denne listen ligger ute på 
www.skatteetaten.no. Der ligger det for øvrig mye 
annen nyttig informasjon om temaet. 
 
Det er den næringsdrivendes ansvar å påse at man har 
et godkjent kassasystem, og dersom man er usikker må 
man eventuelt ta kontakt med sin kassasystem-
leverandør. 
 
Følgende virksomheter er unntatt fra kravet om 
kassasystem med produkterklæring: 
 

 Næringsdrivende med omsetning under kr 
50.000 

 Virksomheter som driver ambulerende og 
sporadisk kontantsalg under 3G, dvs. ca. kr 
290.000 pr. år (f.eks. messesalg, hjemme salg 
og salg fra grønnsakboder) 

 Ubetjente salgssteder og automater 
 
Når det gjelder dokumentasjonskravene til ubetjente 
salgssteder, typisk et ubetjent gardsutsalg, viser vi til 
vår fagartikkel fra 2015, som ligger på vår hjemmeside:  
http://kleppgrl.no/fagartikler/regelverk-for-
kontantsalg 
 

 
 

 

KURS – MOTTAK OG BEHANDLING AV 
ELEKTRONISKE BILAG 
 

Vil du lære mer om elektronisk bilagshåndtering 
og hvordan dette fungerer – holder vi kurs i våre 
lokaler på Særheim: 
 

Onsdag 14. novemberkl. 12.30  
 
Varighet 1-2 timer. Kurset er gratis og har ingen 
påmelding. 
 
Ansvarlige for gjennomføring er Toril R. Salte og 
Thomas Kvia. 

 

http://www.skatteetaten.no/
http://kleppgrl.no/fagartikler/regelverk-for-kontantsalg
http://kleppgrl.no/fagartikler/regelverk-for-kontantsalg
https://www.facebook.com/Klepp-Rekneskapslag-337579673026027/


Nyhetsbrev  
Nr. 4 – 2018 Oktober

 

 
 

 Side 2 

 
FORSLAG I STATSBUDSJETTET 
 
Det er ingen store endringer som gjelder skatt og 
avgift. Vi har hentet noen forslag til endringer fra en 
artikkel utarbeidet av bransjeforeningen Regnskap 
Norge som vi er medlem av: 
 

SKATTESATSER 
 
Regjeringen foreslår en reduksjon av skattesatsen på 
alminnelig inntekt for selskap og personer til 22 
prosent  i 2019. Satsen har tidligere blitt redusert fra 
28 prosent i 2013 til 23 prosent i 2018. Forslaget er i 
tråd med enigheten i skattereformen, som innebar at 
ytterligere reduksjoner av skattesatsen vurderes i lys 
av den internasjonale utviklingen. Norge har fortsatt 
den høyeste selskaps-skattesatsen i Norden, og flere 
land rundt oss setter ned satsene. 

Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv. i alminnelig 
inntekt økes fra 1,33 til 1,44, slik at den samlede 
marginalskatten på utbytte opprettholdes på 2015-
nivå. 

Marginalskattesatsen på lønn foreslås redusert for de 
aller fleste inntektsnivåer fra 2018 til 2019. Dette skjer 
ved at satsene i trinnskatten økes mindre enn 
reduksjonen i satsen på alminnelig inntekt. Satsene i 
trinnskatten foreslås økt med mellom 0,5 og 0,9 
prosentenheter.  

LETTELSER I FORMUESKATT OG EIEN-
DOMSSKATT 
 
Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten i 
formuesskatten for aksjer, driftsmidler og tilordnet 
gjeld til 25 prosent. Rabatten ble innført i 2017 og økt 
til 20 prosent i 2018. 

Regjeringen foreslår også å øke bunnfradraget i 
formueskatten til 1,5 millioner kroner. For ektepar vil 
bunnfradraget bli 3 millioner kroner. 

Den maksimale satsen for eiendomsskatt foreslås 
redusert fra 7 til 5 promille. I tillegg blir det obligatorisk 
for kommunene å bruke formuegrunnlagene som 
beregningsgrunnlag for bolig. Den obligatoriske 
reduksjonsfaktoren som skal begrense skattegrunn- 

 

 

 

laget, settes til 30 prosent av formuegrunnlaget for 
både bolig og fritidsbolig. 

 

LEVERING AV BILAG 
 
Det er viktig for kontorets drift at vi har en jevn flyt i 
produksjonen av regnskap, og dette betinger at våre 
kunder leverer inn bilag jevnlig, og som avtalt i den 
enkeltes oppdragsavtale med oss. 
De aller fleste med årsmoms har en avtale om å levere 
bilag minst tre ganger pr. år, i samsvar med kravet i 
regnskapslovgivningen. 
Vi registrerer at en del kunder ikke er à jour med 
bilagsinnleveringene pr i dag, og vi ber derfor om at 
alle som har en del bilag liggende, kommer innom med 
disse snarest. 
 
 

PERSONALNYTT 
 

 

Anette Tjessem Holta  
Er tilbake fra permisjon. Godt vi 
er styrka til neste årsoppgjør. 
 
Velkommen tilbake Anette   

 
Linda Risdal 
Linda har nettopp gått ut i 
fødselspermisjon.  
Vi ønsker henne lykke til  

 
 
 

FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

5 20. november 

6 20. januar 
 
 


