
Klargjøringsguide 
 

Årlig 
Regnskapsavslutning

For effektive forberedelser til innsendelse av den 
årlige Skattemeldingen og Årsregnskapet er det  
viktig at følgende informasjon/dokumentasjon er 
sendt over til regnskapsfører snarest etter årskiftet:

 � Alle utgående og inngående fakturaer med selskapets 

firmanavn

 � Alle reiseregninger og utleggsregninger fra ansatte i 

selskapet

 � Alle kontantbilag for kjøp og betalinger fra selskapets 

bankkontoer

 � Alle kontoutskrifter for transaksjoner knyttet til 

banklån

 � Årsoppgave for alle banklån som selskapet har,  

inkludert betalingsplan for alle banklån

 � Årsoppgave for innbetalt pensjonspremie i 

regnskapsåret

 � Årsoppgave for innbetalte forsikringspremier i 

regnskapsåret

 � Kilometerstand pr 31. desember for hvert kjøretøy 

som selskapet leier eller eier

 � Årsoppgave for investeringer i noterte aksjer, fond og 

andre investeringer fra verdipapirleverandør

 � Aksjeoppgaven for regnskapsåret fra Skatteetaten

 � Årsregnskaper for selskaper som virksomheten har 

investert i for det aktuelle regnskapsåret

 � Ligningsverdi pr 31. desember i regnskapsåret for 

aksjeinvesteringer i andre selskaper

 � Varetellingsliste for varelager pr 31.desember i 

regnskapsåret 

 � Kassetelling pr. kasse pr. 31. desember i regnskapsåret
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 � Kopi av alle protokoller og dokumentasjon i 

forbindelse med emisjoner, fusjoner,  

fisjoner og lignende som er gjennomført i løpet 

av regnskapsåret

 � Skriftlig bekreftelse på om det er gjennomført 

utdeling av ekstraordinære utbytter i løpet 

av regnskapsåret utover det som var avsatt 

foregående regnskapsår

 � Kopi av alle aksjekjøpsavtaler mellom eiere i 

selskapet som dokumenterer overdragelse av 

aksjer i løpet av regnskapsåret

 � Kopi av dokumentasjon for sletting eller splitting 

For å få en effektiv forberedelse til innsendelse av 
den årlige Aksjonærregisteroppgaven er det viktig 
at følgende informasjon/dokumentasjon er sendt 
over til regnskapsfører snarest etter årskiftet: 

Virksomhetens navn:

______________________________________

E-post regnskapsbilag:

______________________________________



I forbindelse med klargjøring til Årsoppgjøret, er 

det viktig at all nødvendig dokumentasjon og bilag 

er av god kvalitet. 

Det vil si at de er leselige, fullstendige og tilhører 

selskapet.

Det er viktig at addressat fremkommer korrekt på 

alle inngående og utgående fakturaer, samt alle 

andre steder det er nødvendig.

For reiseregninger og utleggsregninger fra ansatte 

er det viktig at formål for utlegg/reise oppgis, 

samt at alle kostnader er dokumentert. 

For at regnskapsfører skal kunne ferdigstille 

Årsregnskap og Skattemelding innen lovpålagte 

frister, bør alle opplysninger, dokumenter og bilag 

være regnskapsfører i hende minimum 2 måneder 

før siste frist.

Ordinær frist for Skattemelding er 31. mai hvert år 

og for avleggelse av Årsregnskap er siste frist  

30. juni hvert år.  

Dette betyr i praksis at grunnlaget for Årsregnska-

pet må være ferdig før Skattemelding kan sendes 

inn.

Kvalitet & Frister

Regnskapsfører bør ha lesetilgang til virksom-
hetens nettbank.  Det gjør det effektivt å kunne 
hente ut kontoutskrifter og bankbilag uten å bry 
deg som kunde.

Regnskapsfører må ha utvidet tilgang til virksom-
hetens Altinn side, for effektivt å kunne sende alle 
offentlige rapporter i henhold til frister.  I tillegg er 
denne viktig med hensyn til kommunikasjon med 
det offentlige i forhold til meldinger og nye  
rapporteringskrav.

Tilgang Nettbank

Årsoppgjøret er underlagt strenge lovbestem-
melser med hensyn til dokumentasjon.  Dette fordi 
Årsregnskapet er grunnlag for skatteberegning og 
eksterne brukeres mulighet til å vurdere  
virksomheten. 
For å kunne etterkomme disse lovkrav er det viktig 
at alle opplysninger og dokumenter, herunder 
bilag, er kommet på plass før Årsregnskapet  
utarbeides.

Tilgang Altinn

Hvorfor klargjøring


