Tilleggsopplysninger 2019

Må leveres innen 10.januar 2020

Har du varelager pr 31.12?

Ja: □

Nei: □

Er det utført arbeid / levert varer som ikke er fakturert pr 31.12?

Ja: □

Nei: □

Finnes det pågående arbeid som ikke er sluttfakturert pr 31.12?

Ja: □

Nei: □

Finnes det inngående fakturaer med fakturadato 2019, som gjelder
kostnader i 2020?

Ja: □

Nei: □

Finnes det inngående fakturaer med fakturadato 2020, som gjelder
kostnader fra 2019?

Ja: □

Nei: □

Har det vært privat bruk av driftsmidler, privatuttak eller
bruksendringer i 2019?

Ja: □

Nei: □

Har du kundefordringer som kan være tapsutsatte?

Ja: □

Nei: □

Har noen aksjonærer solgt aksjer i selskapet i 2019?

Ja: □

Nei: □

Er det betalt ut utbytte i selskapet i 2019?

Ja: □

Nei: □

Har du svart ja på noen av spørsmålene, legg ved nødvendig dokumentasjon

For kunder med kontantomsetning:
Kontantbeholdning pr 31.12

Kr _______________

Hvor stort var siste kontantinnskudd i 2019?

Kr _______________

Opplysninger om biler
Bil 1

Bil 2

Bil 3

Registreringsnr:
Merke
Modell
Type (vare/lastebil etc.)
Km. stand 31.12
Brukes bilen privat? Hvis ja, før opp
andel privat bruk
Hvis ja, hvem skal beskattes for
bruken?
Hvor står bilen parkert utenom
arbeidstid?

Ved ny bil: km stand ved kjøp også

_______________________________
Dato og Signatur

BEKREFTELSE PÅ BRUKEN AV SELSKAPETS BILER.
NB: Selskapets opplysninger til regnskapsfører påvirker både den skattemessige
behandling av privat bruk av bilen(e) og også den avgiftsmessige behandling av anskaffelse
og driftskostnader.
Det er derfor avgjørende at dere oppgir så korrekte opplysninger som mulig om selskapets
bilpark og bruken av denne.
KJØREBOK
For yrkesbiler som egner seg til privat bruk, men ikke brukes privat er det ofte avgjørende
at det er ført en nøyaktig kjørebok som dokumenterer at bilen brukes kun i næring. Det er
selskapet og skatteyter som har dokumentasjonsplikten vedr. bruken av bilen. Vi anbefaler
derfor sterkt bruk av kjørebok der det er hensiktsmessig.
Som regnskapsfører må vi har en dokumentasjon for hvordan vi fører selskapets
bilkostnader. Vi ber derfor om at skjemaet returneres til oss i signert stand.

