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Til alle våre kunder         Desember 2021 

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!!!  

Vi ønsker med dette å takke for et interessant 2021 og ser frem mot et godt 2022.  

Økonomimøte: 
 
Økonomimøte denne gangen (gitt at Korona gir oss fred…) blir 19/1 på Moi og 26/1 på Moi Hotell. 
Vi har noen bra tema i år. Helge Vatland fra advokatkontoret Pind skal ha om to sentrale tema, slik 
vi ser det; Gjerdeplikt og Ekspropriasjon ifb veiutbygging og lign. Enkel servering. Helge har vokst 
opp på en gård i Sokndal, og er ikke helt fremmede for de praktiske sidene ved problemstillingene 
som kan avstedkomme. 
 
Kommunikasjon oss og dere: 
I Duett så er der en meldingsfunksjon som fungerer som en e-post 
 
Prising av våre tjenester: 

• Som signalisert i brev i september prøver vi å holde en jevn arbeidsflyt gjennom hele året, 
og har derfor tatt noen grep for å prøve å få inn bilag på noe mer løpende basis. Vi øker 
derfor prisen pr time i årsoppgjørsperioden (januar – mai) med kr 100,-, og dette ser ut for 
å ha motivert mange til å komme med papirer til oss på høsten. Og det setter vi veldig stor 
pris på! J Så for alle våre ordinær kunder så er timeprisen da 690,-. For AS’er så vil denne 
prisen gjelde hele året, mens prisen for andre kunder vil gå ned til 590,- fra og med 1/6-21. 
For drop-in kunder er timeprisen 1.000,-.  
 

 
 

Så noen påminnelser i forbindelse med årsoppgjøret som ligger foran oss. 
Statusskjema/Varetellingsliste: 
Lever statusskjema/varetellingsliste, sammen med resten av bilagene for 2021, så snart 
som mulig etter nyttår. Få med alle bilag som er datert pr. 31.12.2021, også det som ikke er 
betalt. 
Husk å signere statusskjemaet/varetellingslista. 

                              

 
Arild Løvås            
Daglig leder      
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Huskeliste til årsoppgjøret 2021 
 

1. Varetelling/statusskjema pr. 31.12.2021 (husk signering og datering av listen) 

2. Vareuttaksbok eller liste over varer tatt ut til privat fra driften. (Husk dato og sign.) 
  

3. Næringsbil: Kilometerstand pr. 01.01.2021  og 31.12.2021 
 
Bil 1 
Registreringsnr.  _________________________ 
Biltype og årsmodell _________________________ 
Km. stand 01.01.21 ___________ 
Km. stand 31.12.21 ___________ 
=  kjørelengde 2021 ___________ 
 
Bil 2 
Registreringsnr. _________________________ 
Biltype og årsmodell _________________________ 
Km. stand 01.01.21 ___________ 
Km. stand 31.12.21 ___________ 
=  kjørelengde 2021 ___________ 

 
4. Er næringsbilen/bilene brukt privat ?   Ja      Nei      Dersom JA;  brukt privat i  % _____       

 
5. Privatbil brukt i næring: km.__________ 

6. Er der ført kjørebok ?  Ja: ___ Nei: ____          
 

7. Selvangivelse for 2021 kommer i mars/april 2022 
 
Lever alle oppgavene så snart du får dem. Selvangivelsen laster vi ned fra altinn, så den trenger du 
ikke levere.  

8. Rente- og gjeldsoppgaver, Lønns- og trekkoppgaver, forsikringer, aksjer, aksjefond etc. 
( Barn som er 12 år eller yngre skal sammen med foreldrene når det gjelder formue og inntekt. De som er mellom 13 og 
16 år skal ha formue sammen med foresatte, mens inntekt skal på egen selvangivelse. De som er 17 år eldre skal levere 
egen selvangivelse over både formue og inntekt.) 

Sted / dato       Signatur 

___________________     _______________________ 

 


