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Ved et årsskifte vil du som næringsdrivende ha

ulike forpliktelser som må utføres. Vi vil i denne

artikkelen gi et innblikk i hva som er pliktig og

hva som er naturlig i denne sammenheng. De

temaer som tas opp er ikke å oppfatte som 

uttømmende.

Plikten til å utarbeide årsregnskap gjelder ikke

for alle, men det er likevel en del formaliteter som

må ordnes i forbindelse med årsslutt. Da all

næringsvirksomhet av en viss varighet og omfang

vil være skattepliktig, må det leveres selvangivelse

for virksomheten. I tillegg bør det foretas en

gjennomgang av ulike avtaler, samt utarbeidelse av

budsjett for det kommende året.

Er du regnskapspliktig?

Alle som etter Lov om Merverdiavgift er avgifts-

pliktig, og alle som skal levere næringsoppgave 

er regnskapspliktige. Dette betyr at også du som

veterinær må føre regnskap. 

Regnskapsloven skiller mellom de med full

regnskapsplikt og de med begrenset regnskaps-

plikt.

Full regnskapsplikt gjelder blant annet:

• Alle aksjeselskap.

• Ansvarlige selskap er fullt regnskapspliktige 

dersom de har mer enn fem millioner i salgs-

inntekt, flere enn fem ansatte og flere enn 

fem deltakere. 

• Enkeltpersonforetak er regnskapspliktige hvis de

har mer enn 20 ansatte eller har eiendeler med

mer enn 20 millioner i samlet verdi.

Begrenset regnskapsplikt gjelder alle de som
er unntatt full regnskapsplikt.

Hva innebærer regnskapsplikt

Regnskapsplikten består i å registrere relevante

opplysninger om foretaket ditt i regnskapet. For å

kunne levere og dokumentere de oppgavene myn-

dighetene krever, blant annet til skatte- og avgifts-

behandling må du ha et regnskapssystem og føre

et regnskap. Regnskapet skal også gi viktig infor-

masjon om selskapets økonomiske situasjon til

finansieringsinstitusjoner og eventuelle kontrakts-

partnere. 

Regnskapsregisteret

Oppretter du et aksjeselskap har du også inn-

sendingsplikt av årsregnskap til Regnskaps-

registeret i Brønnøysund. Enkeltpersonforetak,

ANS og DA skal kun sende inn årsregnskap der-

som verdien av eiendelene overstiger 20 millioner

eller de har flere enn 50 ansatte.

Disse dokumentene skal sendes inn:

• styrets årsberetning

• resultatregnskap

• balanse

• noter til regnskapet

• kontantstrømoppstilling (gjelder ikke små 

foretak)

• revisjonsberetning 

Regnskapsplikten kan deles i tre:

Løpende registrering og dokumentasjon – alle opp-

lysninger som har betydning for resultat og for-

mue skal registreres. 

Registrerte bilag må samles og oppbevares i

minst ti år (dokumentasjon). Annet oppbevarings-

pliktig materiale er årsregnskap og annen pliktig

regnskapsrapportering med spesifikasjoner. I til-

legg må du oppbevare års- og revisjonsberetning,

dokumentasjon av regnskapssystemet og balansen

samt nummererte brev fra revisor. 

Utarbeidelse av årlige oversikter – krav om å 

utarbeide årsregnskap og årsberetning basert på

registreringene og dokumentasjonen i forrige

punkt (gjelder de med full regnskapsplikt). Disse

oversiktene skal utarbeides etter bestemte prinsip-

per og vurderingsregler.

Næringsdrivendes forpliktelser ved årsskiftet

Husk!

Årsregnskapet skal sendes innen én måned

etter at det er fastsatt av generalforsamlingen,

og senest før 1. august.

Artikkelserie om praksisdrift:

I samarbeid med fagsjefen i DNV har Deloitte
utarbeidet en artikkelserie om praksisdrift for
NVT. Artiklene trykkes i 2004/2005.

• Oppstart av egen praksis (nr. 12, 2004)
• Årsskiftet (nr. 1, 2005)
• Økonomisk styring (nr. 3, 2005)
• Valg av selskapsform (nr. 5, 2005)

Andre aktuelle artikler:

• Arbeidstaker eller selvstendig nærings-
drivende? (nr. 3, 2004)

• Forsikringer for praktiserende veterinærer
(nr. 2, 2005)

• Banktjenester for praktiserende veterinærer
(nr. 4, 2005)
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Tilgjengeliggjøring – krav om å gjøre årsregnskap

og årsberetning tilgjengelig for alle ved å la inter-

esserte se de og ved å sende de til Regnskaps-

registeret.

Hvis du har begrenset regnskapsplikt er du ikke

pliktig til å lage årsregnskap og årsberetning.

Likevel må du oppfylle kravene til registrering og

dokumentasjon.

Disponering av årsresultat

Årsresultatet viser periodens overskudd eller

underskudd i virksomheten. Overskuddet skal

dekke selskapets skatter og utbytte. Resterende

beløp blir tillagt egenkapital og overført til neste

år. Tilbakeholdt overskudd er viktig for å styrke

virksomheten slik at den kan tåle eventuelle tap

bedre i fremtiden, samt ha bedre forutsetninger 

for å gjøre investeringer. Driver du enkeltmanns-

foretak skal overskuddet også dekke din lønn,

dine privatuttak og skatter. I tilknytning til resultat-

regnskapet skal du opplyse om forslag til over-

skuddsdisponering eller dekning av tap.

Skatt

Alle næringsdrivende plikter å betale skatt av

næringsinntekt. Selskapsformen avgjør hvem

skatteplikten påhviler. Som eier av et enkeltmanns-

foretak er du ansvarlig for virksomhetens forplik-

telser. Du blir selv beskattet for virksomhetens

overskudd/underskudd. Dette gjelder også dersom

du er deltaker i et ansvarlig selskap. Som eneeier

vil du bli beskattet for virksomhetens formue og

gjeld, mens som deltaker vil du bli beskattet for

din andel. Aksjeselskaper derimot blir beskattet

gjennom bedriftsbeskatningen, og styret vil derfor

stå ansvarlig for de gitte opplysningene. 

Skatte- og avgiftsbegreper

Forskuddskatt – enkeltmannsforetak eller ansvarlig

selskap betaler skatt for hver enkelt periode så

snart inntekten oppstår.

Forhåndsskatt - gjelder for aksjeselskaper og beta-

les etter inntektsåret. Forhåndsskatten skal tilsvare

to tredjedeler av utlignet skatt. Forhåndsskatten

betales i to terminer – 15. februar og 15. april.

Resterende skatt – det vil si differansen mellom

utlignet skatt og utskrevet forhåndsskatt - forfaller

til betaling i to terminer - vanligvis 15. september

og 15. november. 

Arbeidsgiveravgift – en fast prosent av godt-

gjørelsen til hver enkelt ansatt. Prosentsatsen 

varierer for ulike deler av landet.

Merverdiavgift – omsetningsavgift på varer og 

tjenester som ytes i Norge.

Forskuddsskatt

Som nyetablert enkeltmannsforetak eller ansvarlig

selskap må du ta kontakt med ditt kommunale 

ligningskontor for å få utskrevet forskuddsskatt

som forfaller i fire like terminer i løpet av inntekts-

året: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15.

november. Beløpet betales inn til skatteoppkreve-

ren i din kommune.

Siden du er personlig ansvarlig for dine skatte-

forpliktelser, er det som nyetablert viktig å foreta

en beregning av din årlige inntekt for å unngå høy

restskatt. På www.skatteetaten.no kan du finne et

program for beregning av forskuddsskatt. 

Dine forpliktelser som arbeidsgiver

Alle som betaler ut lønn for en persons arbeids-

innsats plikter å betale arbeidsgiveravgift. Stort sett

betaler du arbeidsgiveravgift av alt du skal trekke

skatt av. Vær oppmerksom på at du også betaler

arbeidsgiveravgift av feriepenger. 

Senest den 15. i månedene januar, mars, mai,

juli, september og november skal du sende skatte-

oppkreveren et beløp som tilsvarer avgiften for de

to foregående månedene. Betalingskort og skjema

får du tilsendt sammen med oppgave og inn-

betalingskort for forskuddstrekket. Det er viktig å

benytte den tilsendte KID-koden på betalings-

kortet. Innbetalinger uten KID-kode vil ikke bli

registrert på ditt selskap og du vil dermed motta

purringer på ubetalt beløp. Det er også mulig å

innberette arbeidsgiveravgiften på www.altinn.no. 

Etter årsskiftet skal du i tillegg levere oppgave

over grunnlaget for beregning av arbeidsgiver-

avgiften for det foregående kalenderåret.

Oppgaven skal vedlegges lønns- og trekkoppgaver

og sendes skatteoppkrever innen 20. januar.

Som arbeidsgiver vil du også være forpliktet til

å sende inn lønns- og trekkoppgave til arbeids-

taker og ligningskontoret i din kommune. Lønns-

og trekkoppgaven viser hva arbeidsgiver har 

utbetalt i løpet av året i lønn og andre ytelser som

kostgodtgjøring, firmabil og lignende. Den viser

også hvor mye som er trukket i skatt og folke-

trygdavgift. Lønns- og trekkoppgaven leveres

senest 20. januar etter nytt år. 
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Husk!

Forskuddsskatt for de ansatte skal oppbevares

på egen konto da de tilhører den enkelte

ansatte. Dette er ikke nødvendig for arbeids-

giveravgift.

fortsetter neste side...
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Årsskiftet og avgiftsmyndighetene

Som næringsdrivende, plikter du å sende inn års-

oppgjør for virksomheten sammen med selv-

angivelsen. Foretak med begrenset regnskapsplikt

skal levere "Næringsoppgave 1", mens de som har

full regnskapsplikt fyller ut "Næringsoppgave 2".

Næringsoppgaven ender opp med et overskudd

eller underskudd, som overføres til selvangivelsen

(for personen eller selskapet) på linje med andre

skattepliktige inntekter og fradragsberettigede

utgifter. 

Som næringsdrivende er du også pliktig til å

levere selvangivelse sammen med nærings-

oppgaven. Denne kan du nå levere på 

www.altinn.no innen 31. mai. Ønsker du å 

levere papirutgaven du får tilsendt, må den være

likningskontoret i hende senest 31. mars. 

For veterinærer eksisterer det en særregel for rap-

portering av merverdiavgift. Det innebærer at du

leverer omsetningsoppgaven og betaler mva én

gang i året. Dermed innberetter du omsetningen

for hele regnskapsåret på omsetningsoppgaven

med forfall 10. april. Omsetningsoppgaven består

av en oppgavedel og en betalingsdel. Du vil få 

tilsendt omsetningsoppgaven fra ditt lokale fylkes-

skattekontor i god tid før rapportering. Ferdig

utfylt oppgave sendes til returadresse oppgitt på

blanketten. Det er også mulig å levere elektronisk

oppgave gjennom www.altinn.no.

Oppfølging

Årsskiftet er en gylden mulighet til å gjennomgå

de eksisterende avtaler selskapet har. Slik kan man

få en oversikt over hvilke avtaler som må fornyes,

forbedres og eventuelle avtaler som bør avsluttes.

Husleieavtale, låneavtaler i bank og forsikringsav-

taler bør være i orden. Du bør også undersøke om

du bør samle bank- og forsikringsavtaler til en

leverandør for å gode rabatter, eventuelt vurdere

om du kan få bedre tilbud hos en annen leveran-

dør.

Vi vil også anbefale at du lager en oversikt over

dine leverandører, samt pris- og rabattavtaler. Bruk

dette som grunnlag for å se om det er innkjøp du

kan samle hos en leverandør og eventuelt plan-

legge ordrer for neste år hos denne leverandøren.

Økt forutsigbarhet for leverandøren kan gi bedre

rabattavtaler. 

Når du planlegger markedsføringsaktiviteter

som annonsering kan man også oppnå bedre 

priser hvis du sammen med din annonsekonsulent

planlegger alle markedsaktivitetene for neste år.  

En god vane er å få en oversikt over kundene,

samt vurdere dine priser. Eventuelle ubetalte beløp

fra kunder er viktig å følge opp gjennom hele

året, men det vil nå være nødvendig å få full-

stendig kontroll over dette. Samtidig bør du 

vurdere om prisene dine må reguleres med 

hensyn til endringer i markedet og i avgifter. Dette

er særlig aktuelt etter den foreslåtte økningen i

merverdiavgift fra 24 % til 25 % i Statsbudsjettet.

Slike endringer kan være vanskelig å holde seg

oppdatert på. Vi vil derfor anbefale at du, utover å

holde deg oppdatert med endringer ved å benytte

nevnte linker, også holder løpende kontakt med

fagsjefen i Veterinærforeningen.

Budsjett-planlegging av neste års drift

Budsjettarbeidet er en nødvendighet for en virk-

somhet enten du er nyetablert eller har drevet

praksis i flere år. 

For at en nyetablert bedrift skal overleve er det

helt avgjørende med god økonomisk styring og

kontroll. Det er enkelt å bruke for mange penger i

starten. Derfor bør du bruke mye tid på å sette

opp et realistisk budsjett for de første driftsårene. 

Et budsjett er et forhåndsregnskap som fungerer

som et styringsverktøy for bedriften din. For å

planlegge den videre driften, er det viktig at du

setter mål for virksomheten og planlegge hvordan

du skal nå disse målene. Budsjettet er en viktig

del av denne planleggingen. Et budsjett består av

Disse skjemaene er aktuelle for deg som

næringsdrivende:

• RF-1027 - Selvangivelse for næringsdrivende

med videre.

• RF-1028 – Selvangivelse for aksjeselskaper

med videre.

• RF-1175 – Næringsoppgave 1

• RF-1167 – Næringsoppgave 2

• RF-1221 – Deltakerens oppgave over egen

formue og inntekt i ansvarlig selskaper med

videre

• RF-1224 – Beregning av personinntekt.

• RF-1233 – Selskapets oppgave over deltake-

rens formue og inntekt i ANS med videre.

Skjemaene finner du på www.altinn.no og

www.signform.no. Du kan også henvende 

deg til ditt lokale ligningskontor for å få de 

tilsendt.

Husk!

Tilfredsstillende likviditet er alfa omega i 

selskapet. Det kan være fristende å utsette 

forpliktelser, men forfallsdatoene kommer 

fortere enn du tror! Derfor er det viktig å sette

av penger til betaling løpende gjennom året.

Du bør huske:

• Merverdiavgift

• Arbeidsgiveravgift

• Skatt
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de forventede tallene for økonomien i den kom-

mende perioden. 

Budsjettplanlegging krever en del informasjon.

Når du er etablert vil det være praktisk å bruke

fjorårets regnskap og erfaring som grunnlag. Som

nyetablert blir utfordringen noe større. Da vil vi

anbefale at du tar utgangspunkt i forretnings-

planen din. 

Bruk mye tid på å komme frem til et realistisk

budsjett. Når du tror du er ferdig kan du legge 

på 20 % i uforutsette utgifter – det blir som regel

alltid dyrere enn du tror!

Føler du deg usikker på hvordan budsjettet skal

utarbeides bør du ta kontakt med en regnskaps-

fører som kan bistå deg i dette arbeidet.    

Du har nå fått en innføring i de lovpålagte for-

maliteter og noen anbefalte rutiner ved årsskiftet. 

I den neste artikkel vil du få flere gode tips 

angående økonomisk styring i praksisen din.

Skulle du få noen spørsmål i prosessen anbefa-

ler vi deg å ta kontakt med en eller flere av virk-

somhetene vi henviser til i nedenstående linker.   

Marianne Olderø
Konsulent
Deloitte 

Janne S. Weseth
Seniorkonsulent
Deloitte

Nyttige linker

• Elektronisk rapportering til det offentlige:

www.altinn.no

• Arbeidsmiljø: www.arbeidstilsynet.no

• Offentlig info rundt bedriftsetablering:

www.bedin.no

• Brønnøysundregistrene: www.brreg.no

• Aktuelle lover: www.lovdata.no

• Standard kontoplan: www.narf.no

• Offentlige blanketter: www.sign-form.no

• Info om etablering og drift: 

www.spor-oss.no

• Info om skatter og avgifter: 

www.skatteetaten.no




