JRTaxi
Regnskapsprogram – momenter til føring og årsavslutning.
Oppsett og kataloger
Programmet anbefales lagret på pc slik som det leveres på cd
Det vil si at programfiler, ini-filer og annet legges i katalogen C:\JRTaxi>
Datafilen JRTaxi.mdb legges i katalogen C:\JRTaxi\Data>
Dersom det oppstår problemer dere ønsker hjelp med er det en stor fordel om filen
JRTaxi.mdb sendes oss sammen med en e-mail som forklarer problemet. Vi vil da kunne
hjelpe til mer effektivt. (bruk utforsker for å finne filen og WinZip for å pakke den)
Om det er mange klienter inne på databasen kan en enkelt klient eksporteres ut via Fil og
Eksport fra programmet. Velg da aktuell klient med alle faste opplysninger og bilag for alle
år. Kryss IKKE av for noen parameter under ’Grunndata’

Bytte av bil – bokføring og avskrivning
Pr 1/1 Har du en bil tilbokført verdi kr 250.000,15/3 kjøper du ny bil til kr 360.000,- inkl avgifter eks. mva
mva utgjør kr 60.000
Innbytteverdigammel bil er 300.000
Dette fører du slik:

Etter denne bokføringen ser hovedboken slik ut:

I tillegg må dette for å få riktig saldoskjema registeres i ’Tillegg til skjema’ slik:

Deretter kan avsrkvinger registreres. (vanligvis ved årsavslutningen 31/12)
Total saldo på anelggsmidler er nå:
Ny bil
360.000
Saldo gammel bil
- 50.000
Avskrivningsgrunnlag
310.000
20% avskrivning blir 62.000,Bilen som er solgt ønskes ikke lenge i regnskapet. Derfor benytter vi avskivningskonto for å
saldere denne slik:

Saldoskjema blir etter disse føringer seende slik ut:

Hovedboken ser nå slik ut:

I tillegg må også bilens data og km ved kjøp og pr 31/12 føres inn under faste opplysninger
’Biler’ Dette er opplysnigner som benyttes i bilskjema.

.Ved bytte av bil på et løyve må også dette registeres under ’Løyver’
Ny bil må knyttes mot løyvet. (Det skal ikke opprettes nytt løyve med samme nummer som
før)

Lønn
Før utkjøring av lønns- og trekkoppgaver må påses at all lønn er bokført. Kontrollere spesielt
at utbetalte feriepenger er bokført på konto 2941 eller 2942.
Videre at evt utbetalte julegratialer og/eller bonuser er bokført på lønnskonto.
Har en sjåfør bilen til privat disposisjon skal han beskattes for dette med 13000 km * fastsatt
sats avhengig av bilens listepris. Beløpet føres konto 5210 og 5235
Andre innberetningspliktige ytelser som Fri telefon og Fri avis føres tilsvarende på konto
5220 og 5230 medmotkonto 5235
Når dette er kart kjører du en test fra ’Regnskap’ ’Lønn og Trekk’

Skyldig feriepenger (summen av konto 2940, 2941 og 2942) avstemmes mot sum beregnet
feriepenger (disse kontoer skal ikke føres mot hverandre da dette skjer automatisk ved
henting av saldoer etter overgang til nytt år)
Avvik dokumenteres og korrigeres mellom konto 2940 og 5090
Skyldig arbeidsgiveravgift konto 2770 skal være lik 6.termin innberettet terminoppgvaver.
Avvik dokumenteres og korrigeres mot beregnet avgift (5410)
Tilsvarende skal konto 2600 Skattetrekk være lik 6.termin innberettet oppgave. Her skal det
ikke være avvik overhodet!
Kjøres deretter Forhåndsvisning får du en visning av oppgavene + følgeskrivet og
kontrolloppgave (tallene i eksemplet er ikke avstemt i kontrolloppgaven)

Stemmer oppgavene trykkes ’utskrift’
Avslutt dette bildet og trykk deretter ’LagFil’ Du får den en fil som skal sendes datasentral
for registrering av innleverte opplysninger. Har du lisens for kun en klient vil filen
overskrives hver gang rutinen kjøres. Har du lisens for flere klienter vil hver ny kjøring (ny
klient) legges til forrige. Med andre ord kan du legge alle klienter på samme fil og diskett.
Har du kjørt en oppgave feil må d derfor inn på selve filen og slette aktuell klient (bruk
utforsker og notatblokk)
Ved bruk av dette sendes ikke papiroppgaver til kommunen bortsett fra Følgeskrivet’ som
skal sendes inn etter å ha mottatt en kontrolloppgave.
Oppgavene kan selvsagt også leveres til kommunekasserer i papirform inne n 15. januar.

Mva
Når alle bilag for nov. og desember er ført kjøres mva-oppgave for 6. termin. Etter utskrift og
oppdatering sjekkes konto 2740. Er alle tidligere mva-oppgaver oppgjort skal saldo på denne
konto stemme med skyldig/tilgode for 6. termin.
En annen avstemming som bør gjøres er å legge sammen alle postene på innsendte oppgaver
og kontrollere mot avgiftspliktige salgskontoer. Sum grunnlag på innsendte oppgaver skal da
stemme med sum salgskontoer i regnskapet (3000 –3999)

Dersom næringsbil brukes privat er det kun fradragsrett for deler av mva på kostpris og
løpende kostnader.
Har du eks en næringsbil som kjøres totalt 100000 km i året hvorav 20000 km privat skal mva
fradraget være på 80%
Dette kan gjøres løpende ved at du benytter mk 32 og setter opp fradragt til 80% under Faste
data | Regnsakp | moms
Om dette ikke er gjort under løpende bokføring av kostnader på bilen gjennom året må dette
korrigeres før kjøring av 6. termin.
Kjør da ut en saldobalanse – og helst spes. Hovedbok – på bilen. Korriger summen på
kontene ved å kreditere bruttobeløpene med mk 2 og debitere med mk 32.
Redusert fradrag for mva ved kjøpet av bilen gjøres allerede ved bokføringen av kjøpet. Da
du da ikke kan vite hvor mye privatkjøring vil utgjøre må det gjøres et skjønnsfradrag ut fra
erfaring og evt hva du foro du kommer til å kjøre i næring/privat.

Årsoppgjør m/skjema
Andre poster som føres ved årsoppgjør er:
Kontorhold - standardfradrag kr 1350,D-7795 K-2058
Garasjeleie – skjønn kr ………
D-7796 K-2058
Privat bruk av telefon
D-2068 K-6901
Bruk av privat telefon
D-6901 K-2058
Privat bruk av næringsbil (13000 km * sats)
D-2075 K-7099
Bruk av privatbil i næring (kjørebok/skiftseddel * 3,00 pr km) D-7185 K-2057
Reskontro kunder avstemmes og dokumenteres.
Konto 0001 skal være tilnærmet 0
Konto 0010 –Sentralen skal være siste eller to siste avregninger
Evt andre kunder avstemmes mot reelt utestående
Leverandørreskontro avstemmes og dokumenteres
Km-stand biler avleses 31/12 og legges inn på bilregister
Tillegg til skjema fylles ut med aktuell info som antall ansatte, delingsforhold inntekt mellom
ektefeller (partner) og antall måneder i drift om mindre en 12. For å dele inntekt må ektefelle
være lagt inn som sjåfør og vedkommendes ansattnummer lagt inn under ’Klientopplysninger’
som ’Partner’
Antall km til sentral

Når alle parameter er lagt inn og kontrollert kan regnskapsskjema kjøres ut under
’Årsoppgjør’

Her kommer da frem alle aktuelle skjema. Gå gjennom hvert enkelt av dem og kontroller
riktigheten.
Er skjema riktig trykkes ’Utskrift’ og du har ferdige oppgaver til å levere med selvangivelsen.
Ved overføring til selvangivelse husk da å få med fradraget for betalt egen
sykepengeforsikring bokført på konto 2075
Om du har årsoppgjørsprogrammet til Akelius kan du også overføre skjemaene til en fil som
hentes inn i dette programmet for endelig Årsoppgjør, utfylling av selvangivelse og evt
elektronisk levering via AltInn.
Etter at alle skjema er kjørt ut går du over til nest år (2005) og henter inn saldoer fra forrige
år.
Skyldige poster på feriepenger (2940 – 2942) blir da saldert inn på konto 2940
Alle egenkapitalkonti (2050 – 2078) blir saldert inn på konto 2050
Følgelig slipper du å tenke på overføring og saldering av disse kontiene.
Inngående saldoer kan hentes så mange ganger du ønsker.
Du kan også føre på år 2005 før du har avsluttet 2004.

Lykke til med årsoppgjøret!

27/12-04
l.o.

Aktuelle satser
A JOUR PR. 01.09:04 « .
AVGIFTSSATSER ARBEIDSGIVERAVGIFT
Arbeidstakere inntil 62 år
Arbeidstakere fylt 62 år
Ordinært
Lav sats
Ordin~ert
Lav sats
Sone 1
14A %
14,1%
10,1%
10~1%
Sone 2
14~1%
10,6 %
10,1%
6,6 %
Sone 3
8,3 %
6,4 %
4,3 %
2,4 %
Sone 4
7,8 %
5,1%
3,5 %
1,1%
Sone 5
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Lav sats gjelder for jordbruk, skogbruk og f~ske. For andre foretak skal de
lave satsene m~vendes inntil differansen mellom arbeidsgiveravgift berego
het etter 14,1% og arbeidsgiveravgift beregnet erter lav sats overstiger
kr 270 000. Deretter brukes de ordinaere satsene.
Satseue for sone 1 benyttes for virksomheter som utfører godstransport
på vei og som har mer enn 50 årsverk uavhengig av hvor arbeidstalcerne
er bosatt. For øvrige rransportforetak benyttes de ordinære satsene for
sone 1-5.

•

Satsene for sone 1 skal også benyttes for visse andre næringer, bl.~. produksjon av vannkraft:, oIjeuwinning og telekommunikasjon. For disse
foretakene anvendes imidlertid de lave satsene inntil differansen mellom
arbeldgiveravgift beregnet ~tter satsen for sone 1 og arbeidsgiveravgift
beregnet etter lavsats overstiger kr 270 000.
Den del ak ytelser fra samme arbeidsgiver som overstiger 16 ganger
gje;momsnitilig G i løper av året, avgiftsberegnes med en ekstra arbeidsgiveravgift på 12,5 %; Gjennomsnirdig 16 G for 2004 er kr 930 224.
MERVERDIAVGIFT
Ordlnærr
Matvarer
Pe:sonrr~nsporr

24 %
12 %
6%

1. termin
2. termin
3. termin
4. termin
5. termin
6. mrrain

8,75 %
8,75 %
3.1,75 %
11,75 %

STATENS REISEREGULATIV
INNENLANDS (pr. 1. januar 2004)
KOSTGODTGJØRELSE
Dagsreiser uten overnatting:
Fra 5 til 9 timer:
kr 140,Fra 9 til i2 timer:
kr 200,Over 12 timer:
kr 320,Reiser med overnatting:
Fra g til 12 timer:
kr 250,Over 12 rkner:
kz 460,For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn
i det mye døgnet som et helt nytt døgn.
Må/tidstreM¢ i godtgjørelsen: Frokost: kr 75,-, lunsj kr 175,-,
middag kr 210,SKATTEDIREKTORATETS FORSKUDDSSATSER FOR
TREKKFRI KOSTGODTGJØRELSE
For arbeidstaher som bor på pensionat
eller hybel/brakke uten muligl~et for å koke mat:
For arbeidswlær som bor på hybd/brald~e der
der er mtdigher kor å koke mat eller har overnatte~ privat:

kr 25

kr 16

NATTILLEGG
Ulegifimert nart~legg ved overnatting: kr 400,Ule~rlmerr ~av, Ålegg ved oven~arting på hotell el~er rÅsvarende: kr 70

BETALINGSTERMINER - VIKTIGE DATOER
SIA = Skattetreld~ / Arbeidsgiveravgift
M = Merverdiavgi~
FK = Forskuddsskatt sdvstendige n~eringsdtivende
FE = Forhå~dsskatt / Erterskuddsskatt for erterskuddsFIiktige
SIA
15.03.
15.05.
15.07.
15.09.
15.11.
15.0i.

Rentesatser ved forsinket ber.iling av skatt og avgift::
Forskuddsskatt, restskatt, resterende skatt og utlignet skatt
Arbeidsgiveravgift
Skattetrel& (arbeidsgiver)
Merverdiavgift

M
10.04.
10.06.
10.08.
10.10.
10.12.
10.02.

FK
15.03.
15.05.
15.09.
15.11.

BILGODTGJØRELSE
Generelt
1-9000km
kr 3,00 p:. km
9001 kst, og mer kr 2,40 pr. lem
Tillegg per passasjer per len ks 0,50
Tillegg for tilhenger per len kr 0,50

FE
15.02,
15.04.

ISllgodrgjørelse etter disse satser vil ildce gi skatteplll~tig overskudd.

Frist for innsenddsd av årsregnskap m.m. til Regnskapsregisteret i Brønnøysund er I måned etter fastsettelse. Etter 31. ju~i påløper gebyret.
RENTESATSER
Borslnkelsesrente (morarente)
I forbindelse med skatt og av~:
Etterskuddspliktige:
Rente på resterende ska~t
' (Svares av restanse utover ea tredjedd av utlignet sl¢att.
Rente unngås ved betaling innen 30.04.)
Rentegodtgjørelse
Personlige skatteytere som omfattes av j~miudegget
Rente på res~skatt
Rentegodtgjørelse
Renregodrgjørelse på tilleggsforskladd
Personlige skatteytere som ikke omfattes av ~uniutlegget
Rente på restskatt
Ren~egodrgjørelse
Rentegodtgjørelse Få tilleggsforskudd

Tromsø
kr3,05pr, km
kr 2,45 pr. km

8,75 % p.a.

~-,7 %

1,3 %

FERIEPENGER (oFptjeningsåret er fta 1.I.-31.12.)
E#er ferieloven:
Personer under 60 år
Personer over 60 år m/inntekt inntil 6 G
For inntekt utover 6 G

10,2
I2,5
I0,2

For dem som omfattes av ordningen med ekmu feriedager:
Personer under 60 år
Personer over 60 år m/innmkr inntil 6 G
For innmkt utover 6 G

12,0
14,3
12,0

GRUNNBELØP I FOLKETRYGDEN
1 G pr. 1.5.04 = kr 58 778

gj.snitt 2004

2,8 %
2,5 %
0,3 %

Gjennomsnittlig grunnbeløp for året har bla. betydning for:
Delingsraodellen
• 16 G
kr
930 200
° 75 G
= kr 4 360 400
* ~34 G
= kr 7 790 600

3,1%
3,1%
0,9 %

Medlamsavgift til follcetrygden
° 12 G
= kr 697 600
Grunnbeløpet justeres fra 1. mai hvert år.

kr 58 139

BILBESKATNING FOR 2004
Fordelen ved privat bruk av firmabiI skal med i grunnlaget for beregning
av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Innrektstillegg for standard kjørelengde: 13 000 kan per år eller 1 083 lm~ per mnd. Fordelen ved kjøring
mellom l:jem og arbeidssted tas også med i grunnlaget for forskuddstrekk
og arbeidsgiveravgift.
Prisldasser
Under

Over

kr
kr
kr
kr
kr
k.
kr

75 000
75 001
100 001
150 00I
200 00I
250 001
300 000

-

kr
ler
kr
kr
kr

Klasse 2

0%
0-364 000
0-378 600
13,5 % 1)
364 000-872 000
378 600-906 900
19,5 %
over 872 000
over 906 900
1) For Nord-Troms og Finnmark er toppskatten 9,5 % i dette interv~I.
Personfradrag
Klasse 1
Klasse 2

kr per km
2,85
3,45
4,05
4,70
5,55
6,40
7,00

100 000
I50 000
200 000
250 000
300 000

Formueskatt 2003 og 2004
Klasse 1
0%
0,9 %
1,1%
Klasse 2
0%
0,7 %
0,9 %
1,1%

For bil i prisklasse over kr 450 000 gjøres et tillegg i fordelen på 10 % av
det overskytende. For slæt~tere som godtgiør at yrkeskjødngen overstiger
40 000 km i irmtekrsåret, beregnes fordelen etter satser for bli som ligger
to prisklasser lavere enn den som disponeres, dog ildie under laveste sats.
For kjøring mellom hjem og arbeidssted benyttes en sats på kr 1,40 per
kall for kjøring over 4000 km.

Pensjonsfradrag
Det gis skattemessig fradrag for premie til individuelle pensjonsavtaler
(IPA) med maks. kr 40 000.

Fradrag
for giver
ia
ia

3 000

ja

ler

4 500

ja

kr
kr
kr

3 000
2 500
600

!a
la
nei

kr

500

ja

Sats
0%
I3,5 %ai
19,5 %

2003
0-340 700
340 700-872 000
over 872 000

AVSKRIVNINGER - DRIFTSMIDLER
Grp. Gjenstand
a:
Kontormaskiner
b:
Ervervet forretningsverdi
c:
Vogntog, varebiler, lastebiler, busser, drosjebiler
og kiøretøy for transport av fianksjonsbemmeda
d:
Personbiler, tral¢torer, andre rullende mas!alner og
materiell, andre masldner, redskap,
instrumenter, inventar mr.
e:
Sldp, fartøyer, tigger mr.
E
Fly og helikoprer
g:
Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk
ki~ og elekrrotelmisk utrustning i kraftforetak
h:
Bygg og anlegg, hoteller, losjihus,
bevertningsstedar mr.
i:
Forretningsbygg
Diverse bestemmelser
Grensen for al~tiveringspiikt og utgifi.sføring av restsaldo er fastsatt til
kr I5 000.

Ovennevnte gjelder kun for gaver i form av naturalia.

Toppskatt
Klasse i

55,3 %
55,3 %

Minstefradaag
Satsen for minsteftadraget er 24 %, min. ler 4000, maks. kr 47 500.
Minimum minstefradmg i arbeidsinnrekr: kr 31 800.

kr

SKATTESATSER 2003 OG 2004
Aksjeselskaper
Inntektsskatt
Formuesskatt
Personer
Æminnelig inntekt
Nord-Troms og Finnmark
Trygdeavgifr lønnstakere og næringsinntekt jordbruk, skogbruk og fiske
"l]Tgdeavgift næringsinntekt (over 12 G 7,8 %)
Trygdeavgifi pensjonsinntekt og lønnsinntekr
for personer under 17 år eller over 69 år.

0-120 000
120 000-540 000
over 540 000
0-120 000
120 000 150 000
150 000-580 000
over 580 000

Lønnsta~cere mG~s
Næñngsdrivende males
Ved kombinasjon av lønn og næringsinnrekr kan marginal skattesats i
enkel*e tilfeller bli 58,2 %.

GAVER I OG UTENFOR ANSETI'ELSESFORHOLD
Verdi
kr 8 000
kr 12 000

2004
32 900
65 800

M~ginal ska~esats

RENTEFORDEL VED RIMELIGE LÅN HOS ARBEIDSGIVER
Normrentesats i januar, februar, mars og april er fastsatt til 3,25%, og
for perioden mai - oktober 2,5%. Normrentesatsen følger den dminneliga renteut¢ildingen og kan endres av Finansdapartemen~et innråi sekr
ganger i å~et. &'beidagivere skal treI&e skatt og beregne arbeidsgiveravgift av re~tefordelen. Fordelen er differansen meIlom rente regner etter
normrentesåtsen og den rente arbeidstakeren selv be~aler. Regelen gjelder
ikke for mindre, kortsiktige I~L~ (3/5 G = 35 267 per 1.5.04 med rilbal~eberalingsrid høyst ett år).

Skattefrihet for rnottaleer
• Aa~settdsestid 25, 40, 50 og 60 år
Gtfllklol&e m/innskrip,
• Bedrif'cen bar bestått i 25 år
eller ~malI år &Idig med 25
• Bedriften har bestått i 50 år
eller antall år deleiig med 50
• Arb.taker gifter seg, går av med
pensjon, slutter etter min. 10 år,
eller fyller 50,60,70,75 eller 80 år
• Premie for forbedfingsforslag
• Andre gaver i arbeidsforhold
• Erkjenr~igl~etsgave utenfor
arbeidsforhoid

2003
31 600
63 200

28,0 %
0,0 %
' 28,0 %
24,5 %
7,8 %
10,7 %
3,0 %
2004
0-354 300
354 300-906 900
over 906 900

Sa~dogruppene a~i representerer samlesa~doet; Alle drif~smidier Æenfor
samme naeñug som tilhører gruppen, skal føres på samme saldo. Dri~tsmidler i gruppene e-i sikl føres på egne saldoer.
Ervmwede immaterielle eiendeler (eksklusive goodwili) ka~ bare avskrives
dersom verdiÆiet er åpenbart.
Skat~emessig gevinst ved salg av drifrsmidler kan il&e reinvesteres, men
skaI inntekrsføres etter spesielle regler. Tilsvarende gjelder for kosmadsføring ved tap.
~lBygg med kort levetid kan avsl~'ives med inntil 8 %.

Sats
30 %
20 %
20 %

20 %
14 %
12 %
5%
4 % ,I
2%

