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INNLEDNING
Dette er en hefte som er til bruk i Norges Birøkterlags studiekurs om økonomisk planlegging
for næringsrettede birøktere.
Det skjer stadig endringer i tilskudds- og skatteregler og satsene forandres. Det betyr at en må
sjekke hva som gjelder når en går igjennom stoffet.
Stoffet er utarbeidet og satt sammen av Trond Gjessing, og mye er stilt til rådighet fra Kjell
Thorsen.

Kløfta oktober 2013
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HOBBY / NÆRING
Drives birøkten i tilknytning til jordbruk er den skattepliktig fra første kube.
Problemet er for de som har dette som et tillegg til ordinær lønn eller annen
næringsvirksomhet, og som ikke driver gårdsbruk.
For det er ikke lett å si når birøkten går fra hobby til næring, da dette blir skjønnsmessig
vurdert av skattemyndighetene.
Ved vurderingen om en virksomhet er næringsvirksomhet eller ikke, skal det i tvilstilfeller
legges vekt på flere momenter.
Det det legges vekt på er aktivitet, omfang, varighet, skatteyters regning/risiko og egnethet til
å gi overskudd.
Aktivitet
Ved vurderingen om det er næring eller ikke skal det ses på den aktiviteten som utøves i
næringen. Stor aktivitet trekker i retning av næring, mens liten aktivitet trekker mer i retning
hobby. På grunnlag av dette vil trolig et kubetall på 20 - 30 kuber tilsi at aktivitetskravet til
næring er dekket (100 – 200 timer).
Omfang
Omfang er forskjellig fra aktivitet ved at aktivitet relaterer seg til den arbeidsinnsats som må
til, mens omfang sier noe om aktivitetens utbredelse. For birøktere vil omfanget og aktiviteten
måtte ses i sammenheng.
Varighet
Med varighet menes at virksomheten ikke er kortvarig, men har et langsiktig perspektiv. For
oss birøktere er det vel ofte slik at engang birøkter, alltid birøkter.
Skatteyters egen regning og risiko
At næringsvirksomheten drives på skatteyterens egen regning og risiko relaterer seg mer til
andre næringsdrivende, og vurderer om skatteyteren har flere oppdragsgivere eller et fåtall
oppdragsgivere.
Egnet til å gi overskudd
Det viktigste punkt er om aktiviteten er egnet til å gi overskudd. I den grad en aktivitet gir
overskudd, vil en som hovedregel også være å anse som skattepliktig virksomhet.
Ved vurderingen må det legges til grunn et flerårig perspektiv (2-3 år), og det er et
driftsmessig resultat som skal legges til grunn. Det vil si at større investeringer må
kostnadsfordeles over flere år.
Konklusjon
For oss birøktere er punktene “aktivitet” og “egnet til å gi overskudd” de punktene som vil bli
vektlagt, men det er ikke lett å gi noe bindende svar på hvor skatteetaten setter grensen for
næring/hobby ut i fra antall kuber. Et eventuelt overskudd vil være avhengig av størrelsen på
produksjonen og hvilken pris en får pr kg honning ved salget.
Det er birøktere som er registrert som næringsdrivende med 17- 20 kuber.
Skriftlig henvendelse til skatteetaten
Er man i tvil om man driver en næringsvirksomhet eller ikke må man gjøre en skriftlig
henvendelse til skatteetaten, hvor en oppgir kubetall, og forventet overskudd for birøkten. Det
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er også viktig å opplyse om at birøkt er en næring med varierende inntekt. Send gjerne med et
budsjett som viser oversikt over forventet inntekter og kostnader.
Man vil da få en tilbakemelding som gir et svar på hva virksomheten blir ansett som, og
denne er bindende for ligningskontoret under forutsetning av at omfanget er den samme
videre fremover. Blir virksomheten godkjent som hobby, er det ingen skatteplikt.
Merverdiavgift
For de som er eller blir godkjent som næringsdrivende, er grensen for å innbetale
merverdiavgift kr 50.000 i avgiftspliktig omsetning (pr 2011). Vær oppmerksom på at denne
grensen ikke følger kalenderår, men gjelder en 12 mnd. periode. De som ikke når
omsetningsgrensen for merverdiavgift, har heller ikke rett til å beregne merverdiavgift ved
salg av honning. Inntektsføringen av honningoppgjør fra Honningcentralen inntektsføres i
regnskapet inkl. mva. Når det gjelder kostnader, fradragføres disse inkl. mva.
Vær oppmerksom på at det ikke er noen sammenheng med omsetningsgrensen på kr 50.000
og næringsbegrepet. En kan gjerne ha omsetning på kr 40.000 og være godkjent
næringsdrivende, men ikke pliktig til å betale merverdiavgift.
Må levere næringsoppgave
For små virksomheter er det gitt adgang til kun å levere et oppsett over inntekter og utgifter til
Skatteetaten. Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke gjelder jordbruk/birøkt, fordi birøkt
er tilknyttet jordbruksfradraget. Jordbruksfradrag vil ikke bli gitt hvis ikke næringsoppgave og
tilleggsskjema blir levert.
Hvorfor oppgi birøkten til ligningen
Mange vil sikkert spørre seg hvorfor en skal bry seg om å få avklart om en driver næring eller
ikke. Men en har også fordeler ved å være næringsdrivende ved at en har krav på
avlingsskadetrygd og produksjonstilskudd. Birøktnæringen vil også samfunnsmessig stå frem
som en næring av en viss betydning og som ikke driver i gråsonen.

Det er meget viktig at birøkternæring fremstår som en seriøs næring og som igjen gir oss en
større tyngde ved forhandlinger med myndighetene. Det være seg opprettholdelse av
jordbruksfradrag, erstatning for avlingskade, produksjonstilskudd m.m. Ta derfor kontakt
med skattekontoret for å få en redegjørelse for din situasjon.
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TILSKUDDSORDNINGER
Jordbruksfradrag
Etter gjeldende regler gis det et særskilt fradrag i alminnelig inntekt fra jord- og hagebruk.
Birøktere har krav på jordbruksfradrag. Dette fradraget gis helt uavhengig av om du driver
gårdsbruk eller ei.
Satsene for jordbruksfradraget justeres hvert år. Det er et minstebeløp og dersom overskudd
tilsvarer dette beløpet eller lavere tilsvarer jordbruksfradraget overskudd. For overskudd over
gis det et fradrag som utgjør 38% av overskytende overskudd, men maksimalt fradrag på et
fastsatt beløp som også justeres hvert år.
Det vil med andre ord si at det ikke vil bli inntektsskatt å betale for de som har birøkt som en
del av sin inntekt. Den skatten en evt. må betale er 11% trygdeavgift av overskuddet.
Jorbruksfradraget
Overskudd jordbruk Jordbruksfradrag Spart skatt
50 000
50 000
14 000
100 000
77 370
21 664
150 000
96 370
26 984
250 000
134 370
37 624
334 290
166 400
46 592
Dette er satser for 2013. Alt overskudd fra jordbruk fra 0 – 63 500, vil jordbruksfradraget
utgjøre overskuddet. Overskudd fra kr. 63 500 og opp til 334 290 vil jordbruksfradraget bli
beregnet slik:
(Overskudd jordbruk – 63 500) * 38 %
Jordbruksfradraget vil da bli kr 63 500 + 38 % andel. For inntekter over kr 334 290 vil
jordbruksfradraget ikke bli større enn kr. 166 400.
Disse satsene endrer seg fra år til år.
Produksjonstilskudd
Under jordbruksforhandlingene 2009 ble det innført et produksjonstilskudd for birøkt. Fram
til jordbruksforhandlingene i 2013 gjaldt tilskuddet pr. kube til birøktere med 25 kuber eller
flere, men da ble ordningen utvidet til også å gjelde de med under 25 kuber for de som mottar
produksjonstilskudd på annet grunnlag.
Søknad om produksjonstilskudd går gjennom kommunen, og det er derfor viktig at de som
ønsker å søke om tilskudd tar direkte kontakt med sin kommune.
Telledatoen er satt til 31/7, og på søknadsskjemaet skal du føre opp det antallet kuber du har
på dette tidspunktet. Definisjonen av en bikube er bestemt at skal være en dronning og minst
sju rammer med påsittende bier.
Bare foretak som er regisrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristen kan få tilskudd. Man må
være registert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak
ELLER ha hatt en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på
tilsammen minimum kr 20 000,- i løpet av de siste 12 måneder før registreringsdatoen 31/7.
Tilskuddet er på kr 400,- pr kube, men maksimalt tilskudd er på kr 100 000,-, dvs tilsvarende
250 kuber. Det blir fratrukket et bunnfradrag på kr 3 000,- på utbetalingen.
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Søknadsfristen er 20. august. Ved søknader som blir levert etter fristen blir tilskuddet redusert
med kr 1 000,- pr virkedag. Ved levering senere enn 1 måned etter fristen avvises søknaden.
Foretak som bare søker tilskudd til birøkt er unntatt kravet om at produksjonen må drives på
en eller flere landbrukseiendommer.
For de som kun driver kontantsalg av honning vil saksbehandler til søknaden i kommunen
hvor søknaden er innlevert, kreve kopi av bilag i forbindelse med kontantsalget. Dette skal
være kopier av kontant kvitteringer fra nummerert kvitteringsblokk. Det holder ikke med et
ark hvor samlet kontantsalg er oppført.
Det anbefales at de som er i tvil utover dette, tar kontakt med kommunen (det lokale
landbrukskontor) for mer informasjon. En finner forskriften på http://slf.dep.no.
Husk at reglene for produksjonstilskudd kan endre seg. Det som er skrevet her gjelder for
2013.
Tilskudd til avløsning ved sykdom
Tilskudd til avløsning ved sykdom skal bidra til å finansiere avløsning i foretak med
husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når en som har næringsinntekt fra foretaket
ikke kan delta i arbeidet som følge av sykdom mv. I onnetida fra den 15. april til 1. oktober,
kan tilskuddet også finansiere avløsning i foretak med planteproduksjon og
honningproduksjon.
Det kan ytes tilskudd ved sykdom, dødsfall, svangerskap og fødsel. Det kan også ytes ved
følge av syke barn til sykehus/spesialist, eller dersom barnet har en kronisk sykdom.
Dersom det er nødvendig å leie avløser for en lengre periode, kan det søkes om flere
delutbetalinger, som for eksempel for perioder på to måneder eller oftere. Søknaden må være
sendt senest tre måneder etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd.
Erstatning for svikt i honningproduksjonen
Foretak som driver med honningproduksjon og som har rett på produksjonstilskudd kan søke
erstatning ved avlingssvikt.
Ved svikt i honningproduksjonen eller der det er grunn til å anta at slik svikt vil kunne oppstå,
skal man gi melding til kommunen uten ugrunnet opphold. Melding må gis før slynging, og
senest 31. august slik at kommunen kan gjennomføre kontroll. Dette må gjøres selv om
søknadsfristen er 31. oktober.
Beregningsgrunnlaget er 3 år. Man kan velge å ta bort ett dårlig år dersom man ønsker det.
Erstatningen er produksjonssvikt pr. bikube i kg multiplisert med fastsatt sats for honning i
kr/kg, og deretter antall bikuber i produksjon i skadeåret. Den fastsatte honningprisen er pr.
2013 kr 34,15 pr. kg.
Produksjonssvikten beregnes som gjennomsnittsproduksjonen i kg pr. bikube fratrukket 30 %
egenrisiko, og deretter skadeårets produksjon i kg pr. bikube.
Gjennomsnittsproduksjonen beregnes ut fra dokumentert produksjon pr. bikube i kg de siste
tre årene.
Produksjonen i skadeåret er dokumentert honningproduksjon i kg pr. bikube i produksjon.
For de som er i etablerings- eller nedbyggingsfase kan fylkesmannen fastsette
gjennomsnittsproduksjonen skjønnsmessig med utgangspunkt i produksjonsnivået for
sammenlignbare foretak i området.
Søknad om erstatning sendes kommunen, og skal fremsettes på skjema fastsatt av Statens
landbruksforvaltning. Søker er ansvarlig for at nødvendig dokumentasjon er vedlagt.
Kommunen er pålagt å foreta kontroll hos minst 50 % av de som søker.
Har du spørsmål til ordningen anbefaler vi at en tar kontakt med kommunen.
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Erstatning for tap av innvintrede bikuber i produksjon
Har du store vintertap er det en erstatningsordning for de som er berettiget til
produksjonstilskudd (kubetilskudd). Har du store tap må du gi melding til kommunen uten
ugrunnet opphold og senest innen 15. mai for at kommunen skal kunne kontrollere
vinterskadene før opprydding. Kommunen dokumenterer meldedato. Erstatningen beregnes
som antall tapte bikuber i produksjon fratrukket 30 % egenrisiko av totalt antall innvintrede
bikuber i produksjon og deretter multiplisert med fastsatt sats.
For nærmere informasjon tar man kontakt med kommunen.
Sukkeravgift
Tilskuddet for sukkeravgiften gjelder alle birøktere med mer enn 5 innvintrede bifolk (6
bifolk eller mer).
Tilskuddet regnes ut på grunnlag av satsen for sukkeravgift pr 1. september, antall innvintrede
bifolk (to- eller tre-dronningkuber regnes som ett bifolk) og antall kilo forbruk av sukker.
Tilskuddet ytes selvsagt bare for de kvanta sukker som virkelig er brukt, men med en øvre
grense på 25 kg pr bikuber som finnes i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og
Fjordane og Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark. For bikuber i de andre fylkene
i landet er grensen på 20 kg.
Ordningen med tilskudd for sukkeravgiften til birøktere er basert på et tillitsforhold. Den er
lagt opp så enkelt som mulig slik at en bl.a. ikke trenger å forelegge kvittering på det sukkeret
en søker om tilskudd for. De som har brukt invertert ferdigfôr, slik som "Api-Invert" fra
Tyskland eller "Bifôr" fra Sverige kan ikke søke om tilskudd til dette sukkeret. Dette er et
sukker som ikke er avgiftsbelagt.
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STØTTEORDNINGER
Etablering/utvidelse
I forbindelse med oppstart eller utvidelse av birøkten kan det være enkelte økonomiske
støtteordninger. Her finner du informasjon om noen muligheter, men det kan også være andre
økonomiske støttemuligheter som ikke er nevnt her. Det er ulike instanser som administrerer
de ulike støtteordningene, ta derfor kontakt med de ulike kontorene for mer informasjon.
Nybegynnerpakken
Alle nybegynnere som går på kurs eller har en fadder får tilbud om å kjøpe en grunnpakke
med utstyr fra Honningcentralen til en rabattert pris. I tillegg til den rabatterte grunnpakken
får også alle nybegynnere gratis medlemskap i Norges Birøkterlag inklusiv tidsskriftet
Birøkteren første året de er medlem.
Landbrukskontoret i kommunen
Landbruksforvaltninga i kommunen kjenner til de fleste relevante tilskottsordninger (lokalt,
regionalt og nasjonalt).. Ta kontakt med dem for mer informasjon.
Fylkesmannen
Fylkesmannen kan ha midler til disposisjon. Ta kontakt med fylkesmannens
landbruksavdeling i ditt fylke for mer informasjon.
Fylkeskommunen
Fylkeskommunen kan ha midler til disposisjon. Ta kontakt med fylkeskommunen i ditt fylke
for mer informasjon.
Andre tilskudd
Det finnes ulike andre støtteordninger. Mange av disse finner du fram til gjennom
www.altinn.no.
Innovasjon Norge
Innovasjon Norge administrerer Bygdeutviklingsmidlene som er midler avsatt i
jordbruksavtalen.
Bygdeutviklingsmidlene er delt i tre hovedgrupper:
•Midler til tradisjonelt landbruk og utviklingstiltak som forvaltes av Innovasjon Norge
regionalt
•Midler til bedriftsovergripende utviklingsoppgaver av interesse for hele eller store deler av
landet som forvaltes av Landbruks- og matdepartementet
•Utviklingsmidler som forvaltes av Fylkesmannens landbruksavdeling.
Ved søknad om landbrukslån eller BU-midler skal du først ta kontakt med
landbruksforvaltningen i kommunen. Der vil du få råd og rettledning. Innovasjon Norges
distriktskontorer gir også rettledning om landbrukslån og BU-midler. Det er enkelte fylker
som har spesielle søknadskriterier.
Innovasjon Norge kan gi tilskudd, lån, samt rentestøtte for lån til investeringer i blant annet
nybygg og ombygging av ulike former for driftsbygninger, samt produksjonsutstyr av varig
karakter i tilknytning til disse.
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Tilskuddet kan utgjøre inntil 30 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Lånene kan gis med
flytende rente, eller med 3 eller 5 års rentebinding og innenfor 90 prosent av takst.
Rentestøtte innebærer at en kan søke om hjelp til å redusere rentekostnader for lån opptatt til
investeringsformål. De kan gi rentestøtte til lån opptatt både i private banker og lån til
landbruksformål hos dem.
En garanti fra Innovasjon Norge kan bidra til at en lokal bank vil innvilge lån eller
driftskreditt.
Målet med garantien er å bidra til at banker vil innvilge lån og driftskreditter til
næringsdrivende, spesielt i nye næringer. En garanti kan være viktig for realiseringen av
planer eller prosjekter, og som i en periode kan være kapitalkrevende. Normal løpetid for
garantier er 3 år. Innovasjon Norge stiller krav om god fremtidig gjeldsbetjeningsevne.
Innovasjon Norge kan også gi tilskudd til tiltak innen produktutvikling, kompetansebygging,
markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging, markedsføring av nye produkter og
lignende, med inntil 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag. For personer under 35 år og
kvinner kan tilskudde utgjøre inntil 75 prosent.
Stipend til etablerere
Har du en vekstkraftig, innovativ idé og ambisjoner om å etablere egen bedrift? Da kan du
søke Innovasjon Norge om etablererstipend.
Ordningen med stipend til etablerere gjelder for hele landet og for alle næringer, unntatt
offentlig virksomhet. Ordningen omfatter etablerer-, inkubator-, og bygdeutviklingsstipend.
Tildelinger prioriteres ut fra lokale forhold og behov i hvert enkelt fylke. Etableringer som
representerer noe nytt i regional, nasjonal og/eller internasjonal sammenheng er høyt
prioritert. Beløpet er avhengig av prosjektets størrelse og potensial, og vurderes i hvert enkelt
tilfelle.
Stipendmidlene kan bevilges til begge fasene i en etableringsprosess: idéavklaringsfasen og
utviklingsfasen.
I idéavklaringsfasen kan stipendet brukes til å avklare idéens realisme og til å utvikle en
ferdig forretningsplan. Kostnader som naturlig påløper i denne fasen kan være lønn (det tas
hensyn til annen inntekt/dagpenger/trygd) og konsulentbistand.
I utviklingsfasen kan stipendet benyttes til delvis dekning av kostnader som naturlig er relatert
til denne fasen, som konsept- og produktutvikling, markedsundersøkelse, sikring av
immaterielle rettigheter og kompetansebygging. Dette gjelder også kostnader som egen lønn,
konsulentbistand, kortere kurs direkte knyttet til bedriftsetableringen, reiser, mindre fysiske
investeringer og ekstraordinære kostnader relatert til oppstart av virksomheten.
Det kan ikke søkes om stipend til begge fasene samtidig. Dersom det er innvilget stipend til
idéavklaringsfasen, må den være avsluttet før det kan søkes om stipend til utviklingsfasen.
Innvilget stipend til idéavklaringsfasen gir ikke automatisk rett til stipend i utviklingsfasen..
Statens landbruksforvaltning
Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ta hånd om direktoratsoppgaver for Landbruks- og
matdepartementet (LMD). SLF er fagstyresmakt som sikrer lik forvaltning av virkemidler i
hele landet og gjennom hele verdikjeden. SLF har laget en oversikt over tilskuddsordningene
de forvalter. Du finner denne oversikten under Tilskudd på deres nettsider www.slf.dep.no.
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HVOR SKAL JEG BEGYNNE?
Forretningsplan
Utarbeid en forretningsplan som omfatter følgende hovedtema: Personopplysninger,
forretningsideen, produkt, produksjonsapparatet, markedet, markedsaktiviteter, økonomi,
kapitalbehov, finansiering, valg av selskapsform, administrasjon.
Myndighetskontakt
Myndighetene skal ha beskjed når man skal stifte et selskap.
Du må også gi beskjed hvis du senere evt. ansetter arbeidstakere eller hvis du har fått en
omsetning over kr 50.000,- og skal mva-registreres.
Enhetsregisteret
Det første man gjør er å registrere seg i Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene.
Dette gjøres på skjemaet «Samordnet registermelding». Du finner skjema for elektronisk
registrering i Altinn. Her ledes du gjennom registreringen trinn for trinn, med lett tilgang til
utfyllingshjelp, og skjemaet hopper over spørsmål som ikke angår din situasjon.
Underveis i skjemaet får du veiledning og spørsmål som avklarer om du samtidig skal
registreres som foretak, arbeidsgiver eller mva-pliktig. Du kan også laste ned forskjellige
varianter av skjemaet for utfylling på papir.
De forskjellige etatene samarbeider om å utveksle opplysningene med hverandre, så alle
opplysningene kan sendes samlet til Brønnøysundregistrene, NAV eller skattekontoret.
Trenger du hjelp kan du kontakte et av disse kontorene.
Dessuten kjenner alle regnskapsførere, revisorer og forretningsadvokater dette skjemaet
ganske godt.
Det er gratis å registrere seg i Enhetsregisteret. Når du er registrert i Enhetsregisteret får du et
organisasjonsnummer
Må jeg registrere meg?
I praksis blir du registreringspliktig til Enhetsregisteret som en følge av plikten til å melde deg
inn i ett av de andre store, statlige registrene. Dermed er det noen få grupper som slipper
registreringsplikt, så sant de ikke har ansatte eller skal betale merverdiavgift. Det dreier seg
om små enkeltpersonforetak utenom varehandelen og om foreninger som ikke driver
næringsvirksomhet. (Noen av disse er pålagt registreringsplikt av Statistisk sentralbyrå. De
det gjelder får beskjed.)
Men alle næringsdrivende og foreninger har rett til å registrere seg hvis de vil. Veldig mange
benytter seg av denne retten. En av fordelene er at man får et organisasjonsnummer. Når
myndighetene kjenner dette nummeret, kan de lettere samordne de opplysningene om
virksomheten som skal inn i offentlige registre. Det kan spare deg for mange ekstra
spørreskjemaer.
I foreninger og klubber kan et organisasjonsnummer spare tillitsvalgte for å framstå som
ansvarlig for formue og gjeld i egen person.
Foretaksregisteret
Foretaksregisterloven lister opp en rekke organisasjonsformer med registreringsplikt i
Foretaksregisteret.
Grovt sagt gjelder plikten for selskaper hvor ansvaret er begrenset (for eksempel
aksjeselskaper) og for alle som driver næringsvirksomhet, unntatt de fleste
enkeltpersonforetak. Enkeltpersonforetak har registreringsplikt i Foretaksregisteret bare hvis
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de driver varesalg («handel med innkjøpte varer») eller har mer enn fem ansatte. Andre
enkeltpersonforetak kan registrere seg frivillig.
Hensikten med registreringen er blant annet å sikre en korrekt oversikt over hvilke personer
som kan stilles til ansvar for handlinger i selskapets navn. I enkeltpersonforetak er det ingen
tvil om hvem som er ansvarlig. Derfor gjelder ikke plikten generelt for dem.
Registrering i Foretaksregisteret koster penger.
Merverdiavgiftsregisteret
For å kunne beregne mva på salg må man være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Normalt
vil man ikke oppnå rett til registrering i Merverdiavgiftsregisteret før man kan vise til en
avgiftspliktig omsetning på kr 50.000 i løpet av en periode på tolv måneder. Legg merke til at
grensen går ved omsetning siste 12 måneder og ikke kalanderår.
I spesielle tilfeller kan det være aktuelt å søke om registrering før omsetningen når grensen på
kr 50.000, såkalt forhåndsregistrering. For å kunne forhåndsregistreres må man enten ha
foretatt betydelige anskaffelser som har direkte sammenheng med senere
merverdiavgiftspliktig omsetning, eller at den merverdiavgiftspliktige omsetningen vil
overstige beløpsgrensen senest innen tre uker fra det tidspunktet omsetningen igangsettes.
Det er imidlertid ikke adgang til forhåndsregistrering for betydelige anskaffelser dersom det
antas at det vil gå mindre enn fire måneder fra søknadstidspunktet til registreringsgrensen nås.
Får man innvilget slik forhåndsregistrering, vil man få fradrag for inngående avgift når
virksomheten kjøper inn utstyr før omsetningen er kommet i gang.
Det er skattekontoret som avgjør om betingelsene for registrering er til stede. Registreringen
er gratis.
Bare de som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret har anledning til å legge til moms ved
fakturering. Da skal også bokstavene MVA stå bak organisasjonsnummeret på foretakets
salgsdokumenter.
Den som driver jordbruk, skogbruk og fiske sender oppgave én gang i året uansett størrelse.
For andre skal omsetningsoppgave sendes inn hver annen måned. De som har omsetning
under en million kroner i løpet av et kalenderår, kan søke skattekontoret om å levere oppgave
og betale inn avgiften én gang i året.
Legg merke til at alle får oppgjøret fra Honningcentralen utbetalt inklusiv mva. uansett om en
er mva registrert eller ikke. De som ikke er mva-registrert inntektsfører i regnskapet beløpet
inkl mva. (På samme måte skal utgifter føres inklusiv mva).
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SELSKAPSFORM
Valg av selskapsform er blant annet avhengig av forhold som eieransvar, styringsrett og
katpitalbehov. De mest aktuelle er enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap og
der enkeltpersonforetak er det mest vanlige i landbruket og også for birøkt.
Enkeltpersonforetak
I et enkeltpersonforetak er det eieren som har personlig ansvar for all gjeld. Denne eierformen
er derfor mest egnet for virksomheter med lav risiko og et beskjedent kapitalbehov.
Fordelene er at eieren kan ta raske avgjørelser, kan fritt disponere overskuddet og det er
enkelt å etablere og avvikle
Ulempene er at eieren har et ubegrenset ansvar, må bære eventuelle tap og har som regel
begrenset kapital.
Skattemessig liknes virksomhet i enkeltpersonforetak sammen med eieren personlig. Dette
betyr at nettooverskuddet er skattepliktig (eller nettotapet fradragsberettiget) sammen med
eierens andre inntekter, for eksempel lønnsinntekter.
Ansvarlig selskap
Et ansvarlig selskap har to eller flere eiere som for felles regning og risiko driver økonomisk
virksomhet. Eierne har sammen et ubegrenset ansvar for gjelda i virksomheten.
Det er i praksis to hovedformer av ansvarlige selskap som er aktuelle:
I et ansvarlig selskap (ANS) har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden
(solidaransvar). Det en deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av
de andre.
I et selskap med delt ansvar (DA) har deltakerne samlet et personlig ansvar for hele
selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare belastes opptil sin eierandel. Kreditor kan ikke
kreve mer enn 10 prosent av gjelden dekket av den som har tatt på seg 10 prosent av ansvaret,
selv om de andre deltakerne ikke kan gjøre opp for seg.
Deltakerne har plikt til å opprette en skriftlig og datert selskapsavtale som alle skal
undertegne. Det stilles noen minstekrav til innholdet. Blant annet skal avtalen ha
bestemmelser om selskapets formål og om verdien av deltakernes innskudd.
Aksjeselskap
Et aksjeselskap kan stiftes av en eller flere aksjonærer, og ingen aksjonær har ansvar for
gjelda i selskapet utover aksjeinnskuddet. Siden ansvarsfriheten kan misbrukes, er det en
rekke regler om slike selskaper. Et aksjeselskap skal i utgangspunktet ha en revisor som skal
føre kontroll med bedriften og hvert år gi en beretning til årsregnskapet. Men har selskapet
mindre enn 5 millioner kroner i driftsinntekter, ikke ha mer enn 20 millioner i balansesum og
heller ikke ha flere enn 10 ansatte kan man slippe revisor. Et aksjeselskap som er basert på
birøkt vil altså ikke måtte ha revisor.
Aksjeselskapet er en egnet selskapsform for bedrifter som i utgangspunktet trenger stor
egenkapital. Men etter at egenkapitalkravet ble senket fra kr 100.000,- til 30.000,- er dette
endret. Ansvarsbegrensningen er også et viktig moment.
Aksjeselskap har ikke rett til jordbruksfradrag. I birøktnæringen er marginene så små, at en
kan ikke takke nei til jordbruksfradraget.
De som evt. vurderer et aksjeselskap får finne litteratur om dette et annet sted.
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Arbeide og tjene penger uten trekk i pensjon
For enkelte former for pensjon eller noen AFP-ordninger, vil du kunne oppleve å bli trukket i
pensjon dersom du har noen form for ekstrainntekt. Ved å tjene opp pengene i et aksjeselskap
(eller NUF) kan du helt lovlig fortsette å arbeide og tjene penger, uten trekk i din pensjon.
Penger opptjent i et AS (eller NUF) skattlegges også kun 28%. Dersom midlene blir stående i
selskapet – eller reinvesteres gjennom selskapet i f.eks. fast eiendom, aksjer eller lignende –
kan dette også gi store besparelser i skatt ved senere arveoppgjør.
Men denne selskapsformen gir ikke rett til jordbruksfradraget og vil normalt ikke være aktuell
for birøkt.
Hvordan sletter jeg et enkeltpersonforetak?
Selskaper og foreninger er egne juridiske personer og må gjennom strenge formelle
prosedyrer for avvikling. Men et enkeltpersonforetak kan du ganske enkelt slette med et kryss
på Samordnet registermelding. Husk underskrift.
Egentlig eksisterer det ikke lenger noe enkeltpersonforetak, hvis næringsvirksomheten er
nedlagt for godt. Men det blir altså ikke slettet uten at du selv gir beskjed til
Brønnøysundregistrene.
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HVA SKAL STÅ PÅ SALGSDOKUMENTENE?
Bokføringsloven stiller strenge krav til hvordan et salgsdokument (fakturaer, notaer, regninger
og kvitteringer) skal se ut.
Dette er minimumskravene til innhold i et salgsdokument:
- Dato for utstedelse av dokumentasjonen
- Nummer som tildeles maskinelt eller er forhåndstrykt
- Selgers navn og organisasjonsnummer, ev. etterfulgt av bokstavene MVA dersom
virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
- Kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer (her er det en del unntak når det gjelder
kontantsalg)
- En klar beskrivelse av varen eller tjenesten
- Kvantum eller omfang av det som er levert eller ytet
- Tidspunkt og sted for levering av ytelsen
- Vederlag og betalingsforfall
- Eventuell merverdiavgift og andre avgifter. Merverdiavgift skal angis i norske kroner. Hvis
du ikke er mva pliktig, kan du ikke legge til mva.
Hvis noen av varene/tjenestene er avgiftsfrie etter unntaksregler i MVA-loven eller kommer
utenfor MVA-loven skal hver av disse kategoriene angis og summeres for seg i
salgsdokumentet. Også ytelser med ulik MVA-sats skal framgå hver for seg.
Ved kontant betaling til detaljist behøver ikke selgeren angi kjøper i salgsdokumentet hvis
verdien er under kr 40.000. Hvis varen/tjenesten skal selges videre eller inngå direkte i
kjøperens vare- eller tjenesteleveranser, skal kjøper være angitt i salgsdokumentet uansett
pris.
Det dokumentet du har fått som kjøper er vanligvis identisk med selgers. Hvis du er en
bokføringspliktig kjøper må du selv sørge for at dokumentasjonskravene er oppfylt, og be om
å bli angitt på ditt dokument (kjøpsdokumentet) hvis kontantbeløpet er på kr 1.000 kroner
eller mer inkl mva. Du må også selv, uansett beløp, påføre formålet med kjøpet eller
bruksområdet for varene eller tjenestene når kjøpers navn ikke er angitt.
I den utstrekning nødvendig informasjon ikke fremgår av salgsfakturaen, for eksempel ved at
fakturaen henviser til varespesifikasjon i underdokumentasjon som avtaler, pakksedler,
ordresedler, følgeskriv e.l., må denne underdokumentasjonen heftes ved fakturaen. Eventuelt
at det er en gjensidig henvisning mellom fakturaen og underdokumentasjonen. En faktura skal
utstedes i minst to eksemplarer, hvor det ene skal oppbevares av selger.
Salgsdokumentasjonen skal oppbevares hos både selger og kjøper i minst 10 år.
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VIKTIGE PUNKER FOR DE SOM BLIR BETRAKTET SOM NÆRINGSDRIVENDE
1. Organisasjonsnummer.
Det må opprettes et organisasjonsnummer for næringen. Dette fås ved å sende i
registreringsmelding til Brønnøysundregistret. Det er nok med at det registreres i
enkeltmannsforetaket.
2. Bankkonto
Opprett en bankkonto som kun benyttes til næringen. Alle inn og utbetalinger bør skje fra
denne konto. En bør vurdere å gjøre avtale med banken om en driftskredittkonto.
3. Kasse
For de som har kontantsalg av honning, skal det skrives ut nummererte kontantkvitteringer.
Vær oppmerksom på at kassen skal avstemmes fortløpende.
For de som sender faktura ved salg av honning skal fakturaen inneholde det som er listet opp
om hva et salgsdokument skal inneholde.
Hovedregelen er at alle som har kontantsalg skal ha kassaapparat. Kontantsalg skal registreres
fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system. Bokføringspliktige som
har ambulerende eller sporadisk virksomhet, er unntatt fra kravet om kassaapparat så lenge
den ambulerende eller sporadiske kontantomsetningen ikke overstiger 3 ganger folketrygdens
grunnbeløp ekskl. mva. (fra 1. mai 2013 kr 255.735). Disse kan da heller registrere
kontantsalget fortløpende i innbundet bok, der sidene er forhåndsnummerert, eller ved
gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag.
4. Kostnader
Som næringsdrivende har du krav på fradrag for kostnader tilknyttet næringen.
Reelle kostnader som sukker, emballasje, redskap, verneutstyr, sertifisering, materiell,
regnskap, forsikring på utstyr / bier. m.m. er kostnader som er kurante å forholde seg til. Og
fradragsføres direkte i sin helhet.
Når det gjelder varige driftsmidler med en kostnad på kr. 15.000 eller mer må disse avskrives.
Avskrivningssatsen for løsøre er 20 %.
Når det gjelder bilutgifter kan en fradragsføre kr. 3,65 pr. km inntil 6000 km i næring (2010).
Benyttes bilen mer en 6000 km i næring skal bilen regnskapslignes og føres i regnskapet.
Privat bruk av yrkes bil blir da tillagt inntekten.
Det er viktig at det føres kjørebok som angir dato, kjøring fra til, oppdragets art og antall km.
Biltilhenger som nyttes i hovedsak (mer enn 50% i næringen) kan fradragføres / eventuelt
avskrives.
Strøm og telefon kan fradragføres skjønnsmessig.
Når det gjelder benyttelse av prosentbolig / garasje til lager m.m, bør en være litt forsiktig
med beregning av leie på dette. Dette kan få konsekvenser ved et fremtidig skattefritt salg av
boligen.
For de som trenger hjelp / bistand, anbefales det å kontakte et regnskapskontor i nærområdet
med kunnskap om landbruk.
Erfaringsmessig er mange veldig opptatt av å fradragsføre mest mulig for å unngå skatt. Etter
at birøkten kom inn under ordning for jordbruksfradraget vil alle kostnader som reduserer
overskuddet under et visst beløp (kr. 63.500 i 2013) ikke ha noen skattemessig effekt.
Fradraget vil ha konsekvens for trygdeavgiften, da jordbruksfradraget kun blir hensyn tatt ved
nettoinntekten og ikke bruttoinntekten.
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ARBEIDSFORHOLD
Må jeg ha pensjonsordning?
Alle foretak må opprette tjenestepensjonsordning (alderspensjon og innskudds-/premiefritak
ved uførhet for de ansatte), men det gjelder noen unntak for de minste.
For eksempel behøver man ikke ha pensjonsordning hvis man driver et enkeltpersonforetak
alene eller er eneste ansatte i eget aksjeselskap. Man kan likevel ha adgang til å tegne
pensjonsordning innen visse grenser. Forsikringsselskaper, banker og verdipapirforetak kan
opplyse mer om dette.
Hvis foretaket oppfyller ett av kravene nedenfor, plikter man vanligvis å ha pensjonsordning
for de ansatte:
- Minst to personer (medregnet ev. eier av enkeltpersonforetak) med arbeidstid og lønn som
utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
- Minst én arbeidstaker uten eierinteresser i foretaket med arbeidstid og lønn som utgjør 75
prosent eller mer av full stilling
- Minst to årsverk til sammen utføres av personer med arbeidstid og lønn som utgjør 20
prosent eller mer av full stilling
Men det er også et krav at selve pensjonsordningen omfatter et tilsvarende antall personer,
med samme stillingsandeler, for at foretaket skal ha lov til å opprette tjenestepensjonsordning.
Eiere av enkeltpersonforetak plikter ikke å være med i ordningen. (Gjelder "arbeidsgiveren og
annen person som må anses som innehaver av foretaket".) Hvis disse velger å holde seg
utenfor, får altså ikke de minste foretakene mange nok deltakere i pensjonsordningen til at de
har lov å opprette den.
Arbeidsforhold
Hva skal til for at et arbeidsforhold blir meldepliktig?
Alle som yter tjenester for virksomheten din og får lønn for det, er arbeidstakere.
Senest fredag i uken etter at arbeidsforholdet begynner, skal man sende melding til NAV Aaregisteret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret).
Forutsetningen for meldeplikt er at man regner med at arbeidsforholdet skal vare i minst sju
dager, og at det dreier seg om minst fire timer per uke i gjennomsnitt.
Vær klar over at det noen ganger kan være uklare grenser mellom et arbeidsforhold og
tjenester fra selvstendige næringsdrivende, som man ikke har noe arbeidsgiveransvar eller
meldeplikt for.
Meldingen kan du gjøre på tre måter:
1. elektronisk via Altinn
2. med skjema som du laster ned fra Internett
3. med skjema som du kan få tilsendt fra NAV Aa-registeret
Hvis du vet at du skal ansette lønnet hjelp allerede i det du registrerer deg i Enhetsregisteret,
Foretaksregisteret eller Merverdiavgiftsregisteret, krysser du bare for «ja» på spørsmålet om
ansatte på Samordnet registermelding. Da kommer NAV til å ta kontakt med deg.
Etter at du har etablert kontakten med NAV Aa-registeret, skal du sende melding hver gang et
arbeidsforhold begynner eller avsluttes og ved varig endring av de registrerte opplysningene
om arbeidstid, yrkestittel (yrkeskode) og arbeidssted (avdeling).
Når er den «ansatte» egentlig selvstendig?
Er den som gjør en jobb for deg arbeidstaker, plikter du å trekke skatt og betale
arbeidsgiveravgift. Men hvis vedkommende er selvstendig næringsdrivende, skal
vedkommende ha det opptjente beløpet utbetalt i sin helhet og selv sørge for innbetaling av
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skatter og avgifter. Det er altså viktig at man er klar over om den som yter tjenester til
virksomheten din gjør det som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende.
Hvis den som jobber for deg eier sine egne driftsmidler, bestemmer arbeidstiden selv, har
flere kunder og tar en økonomisk risiko, driver vedkommende sannsynligvis
næringsvirksomhet. Hvis du er den eneste oppdragsgiveren, stiller utstyr til disposisjon og
bestemmer når og hvordan jobben skal gjøres, er det gjerne snakk om et arbeidsforhold.
Disse punktene trekker i retning av at vedkommende er selvstendig næringsdrivende:
- Du (din virksomhet) er ikke den eneste oppdragsgiveren.
- Du dekker ikke utgiftene som følger med arbeidet.
- Du holder ikke materialer, driftsmidler og lokaler.
- Vedkommende har egne ansatte.
- Vedkommende har eget ansvar for resultatet av arbeidet.
- Vedkommende kan la andre gjøre arbeidet i stedet for seg.
- Betalingen skjer for levering av et bestemt resultat, altså ikke pr. dag, time eller måned.
I tvilstilfeller avgjør skattekontoret.
Er ektefellen ansatt?
En person som arbeider i sin ektefelles enkeltpersonforetak, er ikke lønnsmottaker og skal
ikke registreres som ansatt. Hans eller hennes inntekt regnes som egen næringsinntekt og
behandles deretter i forhold til skatt og trygdeavgift. Hvis derimot barna dine arbeider i
bedriften, er de ansatt på linje med andre.
I aksjeselskapet vil selv «eneaksjonæren» være ansatt, og da selvsagt også ektefellen.
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HMS
Gjelder HMS-forskriften for meg?
HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler
ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for deg, så sant du
produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester av noe som helst slag. Først og fremst er
internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i
forbindelse med HMS-arbeidet.
Rutinene for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for
brann, forurensning, arbeidsulykker, osv. Men selve kravet om systematisk HMS-arbeid, er
det samme for alle virksomheter.
Start med å skaffe deg HMS-forskriften med veiledning. Der står det mer om hvordan HMSarbeidet kan organiseres, om regelverket rundt og om myndighetene som forvalter det.
Lover om HMS
HMS-forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av:
- lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
- sivilforsvarsloven §48 jf §41
- lov om eksplosive varer - Svalbard
- produktkontrolloven
- arbeidsmiljøloven
- forurensingsloven hvis virksomheten sysselsetter arbeidstaker
- brannvernloven
- genteknologiloven
- strålevernloven
- brann- og eksplosjonsvernloven
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REGNSKAP
Hvem er regnskapspliktig?
Det er organisasjonsformen samt størrelsen på virksomheten din som avgjør om du er
regnskapspliktig.
Følgende virksomheter har regnskapsplikt:
- Alle aksjeselskaper og ASA
- Ansvarlige selskaper (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskaper som oppfyller ett av
følgende kriterier:
- Mer enn 5 millioner i salgsinntekt
- Gjennomsnittlig antall ansatte mer enn 5 årsverk
- Antall deltakere flere enn fem, eller
- Noen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar
- Enhver som driver enkeltpersonforetak og som i året samlet har hatt eiendeler med verdi
over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk
- Samvirkeforetak og økonomiske foreninger med salgsinntekter over 2 millioner.
- Andre foreninger som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et
gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk
- Borettslag, boligbyggelag og eierseksjonssameier med et visst antall seksjoner (jf.
eierseksjonsloven § 44)
- Stiftelser
- Andre som etter særskilt bestemmelse i eller i medhold av lov har regnskapsplikt
- Utenlandsk foretak som utøver eller deltar i virksomhet her i riket eller på norsk
kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning.
Der det gjelder størrelsesgrenser, inntrer regnskapsplikten når grensen er passert to år på rad.
Og er man først blitt regnskapspliktig, må man komme under grensen to år på rad for at
plikten skal opphøre igjen.
Små foretak kan ved utarbeiding og avleggelse av årsregnskap velge å følge forenklede regler,
jf. regnskapsloven kapittel 3.
Kontakt Brønnøysundregistrene hvis du er i tvil om virksomheten din er regnskapspliktig.
Enkeltpersonforetak med birøkt vil derfor normalt ikke være regnskapspliktige.
Krav til de som ikke er regnskapspliktig
De fleste som ikke har regnskapsplikt, må likevel oppfylle bokførings- og
dokumentasjonskravene (bokføringsplikt). Disse kravene skal uansett gjelde for alle som skal
levere omsetningsoppgave for merverdiavgiften og alle som skal levere næringsoppgave.
Bokføringsregler
Disse spesifikasjonene skal utarbeides for hver periode med regnskapsrapportering:
- Bokføringsspesifikasjon (journal)
- Kontospesifikasjon (hovedbok)
- Kundespesifikasjon (kundereskontro)
- Leverandørspesifikasjon (leverandørreskontro)
- Spesifikasjon av uttak til eiere, deltakere og egen virksomhet
- Spesifikasjon av salg til eiere og deltakere (gjelder foretak med færre enn 10 eiere/deltakere)
- Spesifikasjon av salg og andre ytelser til ledende ansatte
For hver periode med pliktig regnskapsrapportering skal det i tillegg utarbeides:
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- Spesifikasjon av merverdiavgift
- Spesifikasjon av lønnsoppgavepliktige ytelser
Oversikten over transaksjoner mellom kunde og leverandør (spesifikasjon i 3 og 4 kulepunkt
over) skal også omfatte kontantsalg når verdien er over 40 000 kroner inkl. MVA. Hvis
varen/tjenesten skal selges videre eller inngå direkte i kjøperens vare- eller tjenesteleveranser,
skal handelen være med i oversikten uansett pris.
Hvordan de ulike spesifikasjonene skal bygges opp og henge sammen, behandles nærmere i
forskriften til bokføringsloven.
Spesifikasjon av pliktig regnskapsrapportering skal utarbeides (papir eller elektronisk). Det er
ikke tilstrekkelig å bare beholde utskriftsfunksjonaliteten i regnskapssystemet.

Regnskap for enkeltmannsforetak
Et enkeltmannsforetak har ikke revisjonsplikt så en trenger strengt tatt ikke en regnskapsfører.
En kan velge å føre regnskapet selv. Enten i Excel eller med et økonomiprogram. En må
huske på å ta vare på alle bilag, nummerere dem og arkivere dem. Det vil allikevel anbefales å
ta en prat med en regnskapsfører.
En regnskapsfører vil kunne gi deg verdifulle råd om hva du kan utgiftsføre i selskapet. Dette
vil igjen medføre at du vil betale mindre i skatt. En regnskapsfører vil koste ca 500-700 kr i
timen.
Det finnes mange gode regnskapsprogrammer for deg som er selvstendig næringsdrivende.
Agro Økonomi eller Duett er program som har en viss tilknytning til landbruket og kan
anbefales. Med et regnskapsprogram kan du føre regnskapet selv og spare tusenvis av kroner.
Hva er en «næringsoppgave»?
Alle som driver næringsvirksomhet, plikter å sende inn årsoppgjør for virksomheten sammen
med selvangivelsen. Regnskapspliktige fyller ut «Næringsoppgave 2», mens andre skal levere
den litt enklere «Næringsoppgave 1».
Oppgaven ender opp med et overskudd eller underskudd, som tas inn i selvangivelsen. I
Altinn finner du næringsoppgaven som vedlegg til selvangivelsen.
Hva er forskuddsskatt?
Hvis du driver selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller er deltaker i
ansvarlig selskap skal du betale forskuddsskatt for hver enkelt periode så snart inntekten
oppstår. Da får du tilsendt innbetalingsblanketter fire ganger i året.
Innbetalingsbeløpet bygger på beregning av hvor stor inntekten kommer til å bli. Den
beregningen gjør skattekontoret, på bakgrunn av overskuddet forrige år.
For at nye enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper skal få blanketter tilsendt, må de selv
si fra til skattekontoret om virksomheten og fortelle hvor mye overskudd (eller underskudd!)
de venter seg det første året.
Når skal selvangivelsen leveres?
Lønnstakere, pensjonister og selvstendig næringsdrivende får tilsendt selvangivelsen i posten.
Den er fylt ut med forslag basert på de opplysningene som Skatteetaten allerede har om den
enkelte, slik som lønn, bankinnskudd og gjeld. Skattyteren har ansvaret for at opplysningene i
selvangivelsen er korrekte. Er den tilsendte selvangivelsen fullstendig og korrekt, kan
skattyter la være å sende den inn. Ellers må den korrigeres og leveres til Skatteetaten.
Eventuell retting kan blant annet gjøres på Internett.
Leveringsfristen er 30. april for lønnstakere og pensjonister.
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Selvstendig næringsdrivende og selskaper skal levere selvangivelse sammen med en
næringsoppgave. For disse er innleveringsfristen 31. mai når oppgaven sendes inn gjennom
Altinn. Mange økonomisystemer kan fylle ut skjemaer til Altinn automatisk.
Selvangivelser på papir må leveres senest 31. mars for selskaper og 30. april for personlig
næringsdrivende.
Ektefeller skal alltid levere hver sin selvangivelse. Hvis bare den ene av ektefellene driver
næringsvirksomhet, får de hver sin type selvangivelse og hver sine frister for innlevering.
Ikke betal over kr 10.000 kontant
Dersom du betaler over 10.000 kroner kontant til en leverandør av varer og tjenester og
vedkommende ikke betaler skatt og avgift kan du bli straffet enten det er som privatperson
eller som næringsdrivende. Næringsdrivende taper retten til både skattefradrag og fradrag for
merverdiavgift.
Reglene fungerer slik at dersom du som privatperson kjøper tjenester fra en næringsdrivende
for over 10.000 kroner i kontanter, kan du bli gjort medansvarlig hvis den næringsdrivende
unndrar skatt og avgifter. Det betyr at du risikerer å måtte betale skatt og avgift som den
næringsdrivende skulle betalt. Dersom du betaler via banken, enten med kort eller via
nettbanken, unngår du medansvaret. I følge Skatteetaten bidrar man da til å innskrenke
handlingsrommet for de useriøse aktørene i markedet.
Betaler en næringsdrivende over 10.000 kroner i kontanter ved kjøp varer og tjenester, får de
ikke skattefradrag eller fradrag for inngående merverdiavgift. Dette gjelder uansett om man
får kvittering eller ikke.
Det er den samlede betalingen som gjelder i forhold til beløpsgrensen, dersom betalingen er
delt opp i flere delbetalinger. Betaling for løpende eller periodiske ytelser ses samlet for alle
kostnader som kommer til fradrag samme år.
Formuesverdi
Formuesverdi og beholdningsverdi for bifolk er satt til kr 300 pr. bifolk (2012)
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SELVANGIVELSE – NÆRINGSOPPGAVE
På side 46 og utover t ligger eksempler på utfylt selvangivelse og næringsoppgave (2010).
Alternativ 1.
Lønnsinntekt
30 bikuber
Honningutbytte 50 kg pr. kube
Honningpris kr. 40 pr. kg
Privatbil i næring

kr. 350.000

Alternativ 2.
Lønnsinntekt
80 kuber
Honningutbytte 50 kg. pr. kube
Honningpris kr 40 pr. kg
Privatbil i næring

kr. 250.000

Alternativ 3.
Lønnsinntekt
150 kuber
Honningutbytte 50 kg. pr. kube
Honningpris kr. 40 pr. kg
Næringsbil

kr. 150.000
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STYRING AV DRIFTEN/ DRIFTSPLANLEGGING

Formålet med analyse og plan
Formålet med å analysere og planlegge er å skaffe oversikt over ressurser og
produksjonsforhold, hvordan disse er brukt samt peke på hvordan de best kan nyttes for å
oppnå fastsatte mål.
Et driftsøkonomisk styringssystem viser hvordan driftslederen i en virksomhet må se
produksjonen, innsamling av informasjon, analyse, fastsetting av mål og planlegge i
sammenhengen.
Det er to faktorer som påvirker vår lønnsomhet: Det er den delen vi selv kan være med på å
påvirke og forbedre, selve driften. Den andre delen er de faktorer som vi lite eller ikke kan
påvirke, slik som marked, vær m.m.
Disse to faktorene vil i en analyse vise resultatet av drifta i dag, og gi et grunnlag for videre
planlegging og fastsettelse av mål.
Planlegging
Ved driftsplanlegging i jord- og hagebruk er det vanlig å bruke den såkalte
dekningsbidragsmetoden.
Ved bruk av dekningsbidragsmetoden utarbeider en kalkyler for alle aktuelle produksjoner.
Disse produksjonene kan så danne grunnlaget for en rekke alternative driftsopplegg ved at de
ulike produksjoner kombineres på forskjellig måte innenfor den ramme som settes av
tilgjengelige ressurser.
Dekningsbidragsmetoden inneholder:
Produksjonsinntekt
- Variable kostnader
= Dekningsbidrag
- Faste kostnader
= Driftsoverskudd

Noen faguttrykk
Produksjonsinntekt
Variable kostnader
Faste kostnader
Dekningsbidrag
Driftsoverskudd
Familiens
arbeidsfortjeneste

Verdien per produksjonsenhet av det som er produsert i en bestemt
produksjon.
Kostnader som varierer med produksjonsomfanget, f.eks sukker.
Kostnader som innenfor visse grenser ikke påvirkes av
driftsomfanget, f.eks avskrivninger, vedlikehold.
Produksjonsinntekter – variable kostnader. Viser hva som er igjen
til dekning av faste kostnader, eget arbeid og investert kapital.
Dekningsbidrag – faste kostnader. Viser hva som er igjen til
dekning av eget arbeid og innsatt kapital.
Driftsoverskudd – kalkulert rente av aktiva i driften. Viser hva som
er igjen til dekning av egen arbeidsinnsats.

Når det gjelder å skille mellom faste og variable kostnader, er det ikke alltid lett å være
konsekvent.
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De faste kostnadene (bl.a. arbeid) må dekkes av dekningsbidraget. En må derfor være svært
forsiktig med å bruke dekningsbidraget som mål for lønnsomheten av en produksjon.
Hovedgrunnlag for en analyse er regnskapet. På grunnlag av dette utarbeides det en
dekningsbidragskalkyle. Deretter utarbeides det en økonomisk oversikt for driften hvor alle
faste kostnader tas med.
Det er på dette grunnlag at man kan planlegge og fastsette de fremtidige mål.
Behovet for analyse kan variere fra røkter til røkter, avhengig av vedkommendes økonomiske
situasjon og hvilke ønsker han har for sin drift.
For birøktere som driver birøkten som næring, er det meget viktig å ha kunnskap om sin drift.
Dette for å ha mulighet til å fastsette nye mål ved sin drift og for senere å evaluere og se om
målene ble gjennomført eller hvorfor de ikke ble gjennomført.
I en utvidelsesprosess f.eks ved søknad om bygdeutviklingsmidler er det viktig å ha kjennskap
til disse analysene. Det er også et krav om at en driftsplan skal vedlegges søknaden. For de
som jobber med slike planer er det veldig få som har kunnskap om birøkt, samt at det er lite
utarbeidet tallmateriale for denne næringen. Det er derfor meget positivt om en kan legge
frem en dekningsbidragskalkyle som vil lette arbeidet med en driftsplan.
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EKSEMPLER PÅ DEKNINGSBIDRAGSKALKYLER
Honningproduksjon
Dekningsbidrag per overvintra bifolk ved forskjellig honningpris og utbytte
Utbytte Pris pr kg (levering i spann)
32
36
i kg
15
445
505
20
605
685
25
765
865
30
925
1 045
35
1 085
1 225
40
1 245
1 405

40
565
765
965
1 165
1 365
1 565

44
625
845
1 065
1 285
1 505
1 725

48
685
925
1 165
1 405
1 645
1 885

52
745
1 005
1 265
1 525
1 785
2 045

56
805
1 085
1 365
1 645
1 925
2 205

De variable kostnadene per overvintra bifolk varierer noe etter fôrforbruk, innkjøp av
dronninger, utgifter til vandring osv. Tallene må derfor betraktes som veiledende.
Variable kostnader per overvintra bifolk:
Sukker 18 kg à kr 12,94
Kvikk-Poll 0,5 kg à kr 44,Kjøp av 0,5 dronning à kr 350,Pressevoks
Frakt og vandreavgift
Diverse
Sum variable kostnader

233
22
175
60
90
30
610

Produksjonsinntekter per kube:
Honning 30 kg a kr 44,Refusjon sukkeravgift 18 kg a kr 6,94
Produksjonstilskudd
Andre inntekter
Sum produksjonsinntekter

1 320
125
350
100
1 895

Dekningsbidrag inkl. tilskudd

1 285

Sukkeravgiften refunderes til birøktere som har 6 kuber eller mer. Det gis tilskudd for
maksimalt 25 kg sukker per kube per år for bikuber på Vestlandet, Rogaland og Agderfylkene,
Norland, Troms og Finnmark. For bikuber i landets øvrige fylker er tilskuddet begrenset til
20 kg per kube per år. Tilskuddet blir gitt etter avgiftssatsen per 1. september.
Nytt fra 2009 (utbetalt første gang i februar 2010) er at det er innført et produksjonstilskudd
(kubetilskudd) etter nærmere regler.
På side 31 er det satt opp eksempel på hvordan en kan sette opp et dekningsbidrag.
NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning) har i samarbeid med Norges
Birøkterlag utarbeidet et regneark til dette formålet.
Dette kan lastes ned på Norges Birøkterlags hjemmeside.
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VEILEDNING TIL UTARBEIDELSE AV DEKNINGSBIDRAGSKALKYLE
Litt om dekningsbidragskalkyle
Dekningsbidragskalkyle viser oss produksjonsinntekter minus variable kostnader.
Dekningsbidraget er et resultatmål som viser oss hva vi sitter igjen med etter at de variable
innsatsfaktorene er benyttet. Dette er også et resultatmål som er et godt utgangspunkt i et
gruppearbeide. Kalkylen viser avdrått, oppnådd pris og bruk samt mengde av innsatsfaktorer.
Fremgangsmåte
Les nøye igjennom fremgangsmåten, for deretter å se på løsningsforslaget som er laget og står
på side 32.
For de som har fått utført regnskapet på data er opplysningen lett å hente ut, men det er heller
ikke noe problem og ta disse opplysningene ut av et manuelt ført regnskap. For de som driver
birøkt i kombinasjon med annen jordbruksvirksomhet, kan det være vanskelig å ta ut nøyaktig
de postene som hører birøkten til. For de som har satt bort regnskapet, bør deres
regnskapsfører lett kunne hente ut de aktuelle opplysningene.
Nedenfor er det satt opp en oversikt over fremgangsmåten.
Antall kuber som regnes som produksjonskuber, er utvintrede bifolk. Forholdet mellom
innvintrede kuber og utvintrede kuber kommer som en status nedgang. Dette vil bli omtalt
under status endringer.
Produksjonsinntekter og mengde honning er første inntektspost. Her føres opp både privat
salg og salg til grossist.
Etterbetalinger og produkttilskudd skal egentlig føres opp på det året som utbetalingen referer
seg til. Dette er i mange tilfeller vanskelig, da vi opplever å få etterbetalinger fra flere år
tilbake. Det enkleste er trolig å inntektsføre dette i utbetalingsåret, såfremt det ikke medfører
store avvik. Skal vi vente med at alle etterbetalinger har funnet sted, vil dette medføre at
analysen ikke vil bli ferdig.
Salg av yngelavlegger, dronninger, avlsmatriale m.m oppføres på hver sin linje med pris og
mengde.
Sukkeravgiften kjenner vi gjerne størrelsen på når analysen utarbeides og settes derfor opp
med den sats som gjelder for vedkommende år.
Er det andre inntekter som salg av bimatriell m.m, bør dette holdes utenom
dekningsbidragsanalysen, da dette medfører at sammenligning med andre blir vanskeligere.
Er dette av et visst omfang, kan du lage en egen kalkyle på dette.
Statusendring av bifolk forklares på følgende måte:
En birøkter har 50 kuber 1. januar og hvert bifolk settes til en verdi på kr 800,-. Ved utgangen
av året har hans bigård øket til 70 bifolk. Dvs at birøkterens verdi av bifolkene 1. januar
hadde en verdi på kr 40.000,- og ved utgangen av året hadde verdien øket til kr 56.000,-.
Denne differansen på kr 16.000,- er det vi kaller statusøkning og skal føres som en inntekt. En
reduksjon av kubetallet vil føre til en reduksjon av inntekt.
Verdien er vanskelig å fastslå og det finnes lite tallmaterialet på dette. Mange bruker nok
antatt salgsverdi på bisamfunnet uten materiell. Det anbefales at hvis det opprettes grupper
som er interessert i å sammenligne sine tall med andre, at alle i alle fall benytter samme verdi.
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Variable kostnader er løpende driftsutgifter som utgiftsføres direkte i året. Utstyr med lengre
levetid oppføres under driftsmiddel og avskrives. Dette redegjøres det for senere under
økonomisk oversikt.
Sukker, fôrprodukter, kjøp av bifolk, forbruksartikler mm. føres opp under disse kostnader.
Det anbefales at det benyttes en linje for de største kostnadene og at div. forbruksmateriell
føres opp som en samlepost.
Varelager av sukker, voks mm må det tas hensyn til og statusføres. Forholdet blir det samme
som virkningen ved økning eller reduksjon av bifolk som nevnt ovenfor.
Det er meget viktig at det gjøres en opptelling av varelager så korrekt som mulig, slik at
kostnaden kommer på det året hvor den hører hjemme.
Det er nå lagt inn de tall som skal med i en dekningsbidragskalkyle og resultatet vi har fått
kalles dekningsbidrag.
Litt om hva dekningsbidragskalkyle kan nyttes til
Det foreligger nå et resultatmål som gir et glimrende utgangspunkt til sammenligning og for å
utveksle erfaringer med andre birøktere som har utarbeidet en slik kalkyle. Selv innenfor små
geografiske områder vil vi se store variasjonen mellom birøkterne.
• Hvorfor har mine kolleger mer honning?
• Hvorfor har andre oppnådd høyere pris?
• Hva skyldes min nedgang i kubetallet, og hva gjorde jeg feil?
• Kan mitt avlsmatriale være for dårlig?
• Benytter andre drivfôring mer enn det jeg gjør?
• Har jeg greid å holde svermingen i sjakk? Jeg ser nå hva sverming har kostet meg, sett i
forhold til røktere som har holdt denne i sjakk?
• Bør jeg innvintre flere avlegger for å opprettholde kubetallet og hindre sverming?
Her kan det listes opp uendelig med spørsmål som en i en gruppe kan få svar på, og høre hva
andre gjør for å oppnå gode resultater.
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VEILEDNING TIL UTARBEIDELSE AV DRIFTSØKONOMISK OVERSIKT
Framgangsmåte
Driftsøkonomisk oversikt viser oss hva dekningsbidraget blir benyttet til, og hva som blir
igjen til dekning av faste kostnader, rentekrav og arbeidsfortjeneste.
Omfanget legges inn med antall produksjonskuber og dekningsbidrag pr. kube.
Faste kostnader er kostnader som er stort sett stabile, og som ikke påvirkes av f.eks
honningutbytte mm. Ordinære faste kostnader som forsikring, vedlikehold, bilhold, telefon,
strøm mm, kan tas direkte ut av regnskapet uten å gjøre justeringer. Det en skal være
oppmerksom på, er at hvis det er ekstraordinære vedlikeholdsutgifter, bør disse fordeles over
flere år. Det vil si at de bør statusføres og at kostnaden fremkommer som avskrivning.
Driftsmiddel som har lang levetid bør også statusføres og avskrives. Dette gjelder f.eks ved
kjøp av et større antall kasser, fôrkar m.m.
Driftsmiddel som er av en størrelse på mer enn 5 – 6.000 kr bør avskrives.
Verdien på de ulike driftsmidler en har fra tidligere, bør settes til en driftsmessig verdi. Det vil
si nytteverdi.
Det er laget et hjelpeskjema til hjelp for å beregne avskrivninger og rentekrav.
Det er også laget et eksempel hvor en birøkter har foretatt ekstraordinært vedlikehold på sin
driftsbygning, samt at det er investert i ny slynge. Den gamle slyngen har en verdi på kr 1.000
og er blitt solgt. Det er i dette eksempelet også vist hvordan rentekravet og avskrivninger blir
beregnet.
Levetida på løsøret er satt til 10 år, mens driftsbygningen er satt til 20 år. Grunnlag
avskrivning deles opp i antall leveår for å finne årlig avskrivning.

Inngangsverdi 1.1.
Tilkjøp i året
Ekstraord. vedlikehold
Frasalg driftsmiddel
Grunnlag avskrivning
Avskrivning
Økning i bifolk
Utgangsverdi 31.12.

Driftsløsøre
Driftsbygning
20.000
50.000
30.000
25.000
1.000
49.000
75.000
4.900
44.100

Bifolk
40.000

Sum
110.000

10.000
50.000

165.350

3.750
71.250

Kostnaden / avskrivningen blir da kr 4.900 og 3.750 som skal kostnadsføres under
avskrivninger. Verdiøkning bifolk inntektsføres i DB kalkyle.
For å beregne rentekravet tas inngangsverdier i dette tilfellet blir det 20.000 + 50.000 +
40.000 = 110.000, samt utgangsverdier 44.100 + 71.250 + 50.000 = 165.350.
Inngangs- og utgangsverdier summeres sammen og deles på to for å finne gjennomsnittlig
grunnlag. Dette grunnlaget multipliseres med 5%. (Rentekravet i landbruket blir gjerne satt til
denne prosenten.)
I dette tilfellet blir rentekravet følgende:
(110.000 + 165.350) : 2 x 5% = 6.883
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Hva kan økonomisk oversikt brukes til
Denne gir oss et meget godt bilde av de faste kostnadene, og vi kan her f.eks. lett beregne
hvor mye vi må ha i honningutbytte for å dekke faste kostnader. Vi vil også se at skal
økonomien i birøkten være tilfredsstillende, må de faste kostnadene ligge på et minimum. Vi
kan også gjøre enkle beregninger for å finne ut hva virkningen vil bli ved utvidelse av
bigården til f.eks. 180. Hva vil da de faste kostnadene bli pr. kube.
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EKSEMPEL PÅ UTARBEIDELSE OG LØSNING FOR EN TENKT BIGÅRD
Forutsetninger
Antall kuber 1.1. er 100 stk, det gikk ut 5 kuber om vinteren slik at det er 95 produserende
bifolk. Pr. 31.12. var bigården utvidet til 120 stk. Verdien pr. samfunn er satt til kr 800.
Honningmengde produsert 3.500 kg. Salgsinntekter honning kr 140.000.
Sukker 2 000 kg. Kostnad kr 16.000. Av dette sukkeret er det 400 kg. som ikke er benyttet,
men som ligger på lager.
Andre fôrprodukter kostnad kr 4.200.
Andre forbruksartikler for sesongen er kr 9.500.
Det er innkjøpt 10 dronninger til kr 3.000.
Det er foretatt innkjøp av en honningpumpe til kr 10.000.
Bilen er ikke ført i næringen, men det er benyttet en kilometersats på kr 3,20. Bilen har gått
5.200 km i næringen, slik at kostnaden blir kr 16.640.
Taket på driftsbygningen er skiftet. Kostnaden for dette er kr 45.000 (ekstraordinært
vedlikehold).
Forsikring kr 4.500, telefon kr 2.000, strøm kr 4.100, andre faste kostnader utgjør kr 7.000.
Vedlikehold maskiner kr 3.000, vedlikehold kuber kr 8.000, og vedlikehold bygning kr 4.000
(ordinært vedlikehold).
Levetiden på løsøre er satt til 15 år, mens driftsbygningen er satt til 25 år.
Inngangsverdi løsøre utgjør kr 30.000, mens verdien på driftsbygningen er kr 120.000. Disse
verdiene er driftsmessige verdier.
Timeforbruket for hele året er 550 timer.
Fremgangsmåte
Det aller første en gjør er å starte opp med hjelpeskjema varelager og bifolk. Se skjema.
Vi har nå beregnet både økningen i verdistigning av bifolk, samt kostnaden for sukkeret.
Disse opplysningene legges inn i dekningsbidragskalkylen.
Deretter legges produksjonsinntekter og refusjon av sukkeravgiften inn.
Øvrige variable kostnader legges inn og dekningsbidraget fremkommer samlet for bigården
og pr. bifolk.
Dekningsbidraget pr. bifolk legges inn i økonomisk oversikt, samt antallet.
Deretter tar vi hjelpeskjema for rentekrav og avskrivning og legger inn tilkjøp av driftsmidler,
samt ekstraordinært vedlikehold (se skjema).
Vi har nå beregnet både rentekrav og avskrivninger. Disse overføres i økonomisk oversikt.
Øvrige faste kostnader legges inn.
Vi kan nå beregne oss fram til driftsoverskudd og arbeidsfortjenesten.
Dette forslaget skal ha vært innom de fleste kompliserte beregningene en vil støte på. Dette
med verdifastsetting av driftsmidlene som en allerede har, er også vanskelig. Men prøv og
gjør en verdifastsetting som er mest mulig korrekt ut fra hvilken verdi det har i dag.
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HJELPESKJEMA FOR BEREGNING AV VARELAGER ØKNING / MINKING,
SAMT VERDIENDRING AV BIFOLK

Bifolk

Sukker

Antall

Inng. verdi 1.1.
Kjøp i året
Utg. verdi

80000

100

96000

120

Status økn./ red.
Årets kostnad

16000

20

Kg

0
16000
3200

0
2000
400

12800

1600

Fôr Kg

Kjøp av bifolk føres direkte i dekningsbidragskalkylen.
(I dette eks. har økning skjedd ved egenproduskjon av avleggere.)
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Voks

Kg

Annet

DEKNINGSBIDRAGSKALKYLE
Dyreslag:
Ant. produserende kuber:
År:

Bier (honningproduksjon)
95
stk
2000

PRODUKSJONSINNTEKTER
Produkt

Total

Kvantum Pris

Pr. kube
Kvantum Inntekt
36,84
1473,68

Honning

3500

40,00

inntekt
140000,00

Sukkeravgift

1600

5,00

8000,00

16,84

84,21

20

800,00
Sum

16000,00
164000,00

0,21

168,42
1726,31

Status økning bifolk

VARIABLE KOSTNADER
Kostnadsart
Sukker
Kvikkpoll
Innkjøp dronninger

Mengde Pris

Kostnad

1600

8,00

10

300,00

Andre forbruksart.
Sum
DEKNINGSBIDRAG

Notater:
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12800,00
4200,00
3000,00

Kvantum
16,84
0,11

Kostnad
134,73
44,21
31,57

9500,00

100,00

29500,00

310,51

134500,00

1415,80

ØKONOMISK OVERSIKT
År:
DEKNINGSBIDRAG I ALT

2000

Dekningsbidrag
Omfang pr.enhet I alt

Omfang

Produksjon
Bikuber

95

1416
Sum

Neste år
I alt
134520
134520

FASTE KOSTNADER
Kostandsart
Vedlikehold bygninger
Vedlikehold maskiner
Vedlikehold kubemateriell
Forsikring
Strøm
Lønn
Telefon
Bilutgifter
Andre adm.kostnader

4000
3000
8000
4500
4100
0
2000
16640
7000
Sum

49240

RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER

85280

AVSKRIVNINGER (driftsmessige)
Maskiner
Bygninger
Annet

2666
6600
Sum

DRIFTSOVERSKUDD

9266
76014

RENTEKRAV
Rentekrav av driftsaktiva

(inng.saldo+utg.saldo):2 x 5%

Gjennomsn. driftsaktiva kr. 260867

13043

ARBEIDSFORTJENESTE

62971

Arbeidstimer 550
ARBEIDSFORTJENESTE PR. TIME

114,49
34

HJELPESKJEMA FOR BEREGNING AV AVSKRIVNINGER OG RENTEKRAV

Levetid

DRIFTSBYGNING DRIFTSLØSØRE
25 år
15 år

BIFOLK

Inngående verdi 1.1.
Tilkjøp
Ekstraordinært vedlikehold
Frasalg (salg av driftsmidler)

120000
0
45000

30000 (100 stk) 80000
10000

Grunnlag avskrivning

165000

40000

6600

2666

Avskrivning
Utgående verdi 31.12.

158400

37334 (120 stk) 96000

Sum avskrivninger

10600

Rentekrav ((inng.verdi + utg.verdi) / 2) x 5%

13043
35

SUM

230000

10600
291734

ARBEIDSPLAN MATERIELL- OG INNKJØPSLISTE
Arbeidsplan
Det er viktig å sette opp en arbeidsplan for året bl.a. for å se på arbeidsmengden.
Vedlagt et eksempel på en arbeidsplan for en bigård med 70 kuber, med planer om utvidelse
til 170.
Under kapittel XX ligger et skjema som kan fylles ut for den aktuelle drift.
Materiell- og innkjøpsliste
Det er også nyttig å lage en materiell- og innkjøpsliste. På den måten er en sikker på å ha det
nødvendige utstyret tilgjengelig.
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ARBEIDSPLAN
År:

2000

Målsetting: Utvidelse av bigården fra 70 til 170 kuber. Det skal foretas utbedring av slyngerom, samt lages kasselager, opp/avlessingsrom og dronningrom.
Arbeidsart
Istandsetting materiell

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sep

Nov

<--------------------->

Des

Sum

<--------------<-->

Utsetting kuber

<---->

Vårsjekk / bunnbrett
Fôring

<------------->

<--->

<---------->

Utvidelse av plass
Dronetavle

<------------------------>

Klargjøring dronekube

<-->
<------------->

Påsetting av skattekasser

<->

<--->

Klargjøring yngelavleggere

<------->
<--------->

Klargjøring cellebyggere
Omlarving
Lage yngelavleggere

<---->

Parekassetter

<------>
<------->

Svermkontroll
Høsting
Slynging

<-->

<->
<-------------->

<----->
<-->
<->

Klargjøring vandring
Vandring

<->

<--->

Varroabehandling

<--->
<---->

Telling av midd
<------------------------->

Byggearbeider
Antatt timeforbruk

Okt

10

15

15

20

150

Reg. timeforbruk
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200

200

70

100

40

20

20

860

MATERIELL- OG INNKJØPSLISTE
År:
Forutsetninger:

Materiell type
Bunnbrett med skuff
Bunnbrett for to-delinger
Yngelrom
Yngelrom to-delinger
Dronninggitter
Dronninggitter to-delt
Plast til topp
Toppplate
Isoporpakning
Isoporpakning m/hull
Tak
Skattekasser 1/1
Skattekasser 1/2
Tørrfôrramme
Fôrglass
Kvikkpoll
Sukker
Fôrdeig
Byggvoks
Cellekopper
Parekassetter
Sendebur
Omlarvingsnål
Nummer
Merkelakk
Kubekrakker

2000
Det er for sesongen 2000, tatt utgangspunkt i å produsere 50 stk to-delte
yngelavleggere.
Antall produksjonskuber er tenkt øket med 30. Denne økningen skjer ved at årets
overvintrede to-delinger splittes. Det er i tillegg beregnet at det skal produseres
140 para, 150 upara og 100 celler for salg.
Lager/I bruk

Behov
100
35
120
35
120
35
150
150
120
35
120
300
100
80
120
30
250
0
45
500
150
100
2
1
0
35

Nødvendig innkjøp Antatt kostnad
120
50
120
50
120
50
170
170
170
50
170
300
100
120
120
30
2500
120
60
500
150
300
2
1
1
55

20
15
0
15
0
15
20
20
50
15
50
0
0
40
0
0
2250
120
15
0
0
200
0
0
1
20

Sum
38

3000
900
0
100
0
950
0
0
0
0
2500
0
0
1000
0
0
20250
1500
1100
500
0
1400
0
0
30
0

33230

BLANKE SKJEMAER TIL EGET BRUK

På de neste sidene finnes diverse blanke skjemaer til eget bruk.
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HJELPESKJEMA FOR BEREGNING AV VARELAGER ØKNING / MINKING,
SAMT VERDIENDRING AV BIFOLK

Bifolk

Antall

Sukker

Kg

Inng. verdi 1.1.
Kjøp i året
Utg. verdi
Status økn./ red.
Årets kostnad

40

Fôr

Kg

Voks

Kg

Annet

DEKNINGSBIDRAGSKALKYLE
Dyreslag:
Ant. produserende kuber:
År:

stk

PRODUKSJONSINNTEKTER
Produkt

Total
Kvantum Pris

Inntekt

Pr. kube
Kvantum Inntekt

Honning

Sukkeravgift
Status økning bifolk
Sum
VARIABLE KOSTNADER
Kostnadsart

Mengde Pris

Sukker
Kvikkpoll
Innkjøp dronninger

Andre forbruksart.
Sum
DEKNINGSBIDRAG

Notarer:

41

Kostnad

Kvantum

Kostnad

ØKONOMISK OVERSIKT
År:
DEKNINGSBIDRAG I ALT
Produksjon
Bikuber

Omfang

Dekningsbidrag
Omfang pr.enhet I alt

Sum
FASTE KOSTNADER
Kostandsart
Vedlikehold bygninger
Vedlikehold maskiner
Vedlikehold kubematriell
Forsikring
Strøm
Lønn
Telefon
Bilutgifter
Andre adm.kostnader

Sum
RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER
AVSKRIVNINGER (driftsmessige)
Maskiner
Bygninger
Annet
Sum
DRIFTSOVERSKUDD
RENTEKRAV
Rentekrav av driftsaktiva
Gjennomsn. driftsaktiva kr.
ARBEIDSFORTJENESTE
42

Neste år
I alt

HJELPESKJEMA FOR BEREGNING AV AVSKRIVNINGER OG RENTEKRAV

DRIFTSBYGNING

DRIFTSLØSØRE

Levetid
Inngående verdi 1.1.
Tilkjøp
Ekstraordinært vedlikehold
Frasalg (salg av driftsmidler)
Grunnlag avskrivning
Avskrivning
Utgående verdi 31.12.

Sum avskrivninger
Rentekrav ((inng.verdi + utg.verdi) / 2) x 5%
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BIFOLK

SUM

ARBEIDSPLAN
År:
Målsetting:

Arbeidsart

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Antatt timeforbruk
Reg. timeforbruk
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Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Sum

MATERIELL- OG INNKJØPSLISTE
År:
Forutsetninger:

Materiell type Lager/I bruk

Behov

Nødvendig innkjøp Antatt kostnad

Sum
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Selvangivelse 2010
Næringsdrivende
Fødselsnummer:
Skatteklasse:
1
Skattekommune: Andebu
Ektefelles fnr:
Alternativ 2
3158 ANDEBU
Selvangivelsen er skrevet ut f ra Akelius Skatt
Inntek t
115 748
115 748

Form ue /Gje ld

1.6/1.7
1.6.1

Pe rs oninntek t fra fore tak
Positiv pers.innt jord/skog/fiske o.l, fam.barneh. i eget hjem (RF-1224)

2.1
2.1.1

Lønn og tils vare nde yte ls e r
Lønn og naturalytelser mv.
Arbeidsgivers navn: Norges Birøkterlag, Lønnsoppgavekode: 111-A

250 000

Nærings innte k te r
Inntekt f ra jordbruk, gartneri, pelsdyr, mv. (RF-1167 eller RF-1175)

117 600
117 600

3.1/4.1/4.5 Re nte r, inns k udd, ve rdipapire r, andre k apitalinnte k te r m v.
3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd i innenlands b ank
Bankens navn: norges Bank

150

15 000

150

15 000

2.7
2.7.1

3.2
3.2.15
3.2.1

Fradrag i tilknytning til arbe ids innte k t m v.
Jordbruksfradrag (RF-1177)
Minstefradrag i egen inntekt

3.3/4.8
4.8.1

Re nte r, gjeld, andre k apitalk os tnade r og fradrag
Gjeld f ra næringsoppgaven (RF-1175)

4.2
4.4.1
4.4.2

Innbo/løs øre , bil, MC, båt m v.
Biler, maskiner, inventar mv.
Buskap

3.6/4.9

Sum grunnlag for innte k ts - og form ue s s k att

250 000

-147 288
-74 488
-72 800
-30 000
-30 000
78 400
56 000
22 400
220 462

Før opp antall vedlegg til selvangivelsen (husk å skrive navn og fødselsnummer på alle vedlegg).

______

Jeg har kontrollert tallene i selvangivelsen. Opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som mulig.
Jeg er kjent med at jeg kan komme i straf feansvar om jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.

_______________

_______________________________________________________ ______________

______________

Dato

Underskrift

Tlf arbeid

, Alternativ 2

Tlf privat

0719

63 400

Skatteberegning 2010
Dato: 04.01.2012

Kl. 16:05
Fødselsnummer

Skatteklasse
Pensjonspoeng
Antall måneder

1
3,89

Nettof ormue
Alminnelig inntekt
Særfradrag
Pensjonsgiv. inntekt

63 400
220 462
0
365 748

Alternativ 2
3158 ANDEBU
Beregningsgrunnlag

Form ue s k att til:
Staten
Kommune
Inntek ts s katt til:
Staten (fellesskatt)
Kommune og f ylke
Trygde avgift:
Lønn mm (7,8%)

Skatt og avgift

63 400
63 400
220 462
220 462

22 371
27 540

365 748

28 528

Sum

78 439

Utligne t sk att

78 439

Re s ts k att
Renter

78 439
1 287

Å be tale

79 726

Unngå renter på restskatt ved betaling av ekstra forskudd innen 31.mai 2011

Akelius Skatt 2010.5b

Avskrivning 2010

Skatteetaten

Det vises til rettledning RF-1270
Nav n

1

Organisasjonsnummer

, Alternativ 2

Nærings- (kontor-) adresse
Postnr./-sted

Skjema nr.

Fødselsnummer

3158

Kommunenr.

ANDEBU

Kommunenav n

0719

Andebu

Saldoavskrivninger:
100

101

Gjelder dette skjemaet skatty ters andel av f elles konto i sameie som ikke går inn under skattelov en
§§ 10-40 til 10-45?
Gruppe a: kontormaskiner o.l. (30%)
Gruppe b: erv erv et f orretningsv erdi (goodwill) (20%)
Gruppe c: v ogntog, lastebiler, v arebiler o.l. (20%)
Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. (20%)
Gruppe e: skip mv . (14%)
Gruppe f : f ly , helikopter (12%)
Gruppe g: anlegg f or ov erf øring og distribusjon av elektrisk kraf t
og elektroteknisk utrustning i kraf tf oretak (5%)
Gruppe h: by gg og anlegg mv . (4%)
Gruppe i: f orretningsby gg (2%)
Gruppe j: f ast teknisk installasjon i by gninger (10%)

Ja

1

Saldonr.
Saldogruppe

Saldonr.
Saldogruppe

d

Valgt av skriv ningssats

Nei

20

Ty pe
næring
Jord, skog og
Ov erf øres
til
Næringsoppgave

Valgt av skriv ningssats
Ty pe

næring
fiske
Ov erf øres
til

Ev t. gårds- og bruksnr.
ev . seksjonsnr.
Ev t. gateadresse
102

Saldogrunnlag pr. 1.1 (ov erf øres f ra post
111 i f jorårets skjema)

103

Beregnet nedskrev et v erdi av utskilte drif tsmidler

-

-

104a

Ny anskaf f elser - kostpris

+

+

104b

Ny anskaf f elser - påkostninger

+

+

104c

Nedskriv ning på ny anskaf f elser med
salgsgev inst etter sktl § 14-70
Of f entlige tilskudd o.l.
i f orbindelse med ny anskaf f elser

-

-

-

-

104d

70 000

104e

Justering av inngående mv a

105

Sum grunnlag f ør realisasjon/uttak

=

70 000 =

106

Vederlag v ed realisasjon/omsetningsv erdi
v ed uttak av drif tsmidler

-

-

107

Herav inntektsf ørt i 2010
(jf sktl § 14-44)
Grunnlag f or årets saldoav skriv ning, ev . negativ saldo
f or gruppe a, b, c, d eller j og ev . gev inst/tap v ed
realisasjon/uttak f or gruppe e, f , g, h eller i

+

+

=

70 000 =

108

109

Ov erf ørt til gev inst- og tapskonto. Gev inster
f øres med + tegn, tap f øres med - tegn.

110

Årets saldoav skriv ning(-)/ev . innteksf øring(+)
av del av negativ saldo i gruppe a, c, d eller j.
Saldogrunnlag pr 31.12
Ov erf øres til neste år, post 102
Er det f ortsatt f y siske drif tsmidler
som inngår i saldogrunnlaget pr 31.12

111
112

Forretnings- 113
by gg
114
anskaf f et
f ør
115
1.1.1984
116

-14 000
=

56 000 =
X

Ja

Nei

Ja

Nei

Historisk kostpris
Nedskrev et v erdi pr. 1.1.1984

-

-

Nedre grense f or av skriv ning

Erv erv sdato hv is det er realisert drif tsmidler som helt/
delv is er f inansiert med tilskudd til inv estering i distriktene
etter f orskrif t gitt av Kongen

Lineære avskrivninger:
120

Objekt Ty pe næring
nr.

Dato

Beskriv else
av objektet

Erv erv sår

Lev etid
(antall år)

Kostpris (inkl.
påkostninger)

Årets
av skriv ninger (ev t.
kostnadsf ordeling)

Nedskrev et v erdi
31.12.2010

Underskrif t

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsv edtak av 28. nov ember 1994, jf . ligningslov en § 4-4 nr. 7.

RF-1084B

Alternativ 2

Bil nr 3 1084-1

Ov erf øres
til:

Næringsoppgave 1 2010

Skatteetaten

For enkeltpersoner, ANS/ DA og samvirkeforetak mv. som driver virksomhet uten å være årsregnskapspliktige etter
regnskapsloven, men som har bokføringsplikt etter bokføringsloven. Vedlegg til selvangivelsen/ selskapsoppgaven

Den næringsdrivendes/selskapets navn, adresse mv.:
Nav n

Regnskapsperiode

Fra

Til

010110

311210

, Alternativ 2
Organisasjonsnummer
(For selskaper)

Forretningsadresse
Postnr./-sted

3158

Antall årsv erk
utf ørt av ansatte

ANDEBU

Har v irksomheten skif tet næringsadresse
i løpet av inntektsåret?

Ja

Nei

Har v irksomheten plikt til å ha pensjonsordning etter
reglene f or obligatorisk tjenestepensjon?
Hv is ja, har v irksomheten etablert ordningen i tråd
med krav ene i lov en?

X

Ekstern regnskapsfører:
Regnskapsf ørers nav n

Regnskapsf ørers
organisasjonsnummer

Forretningsadresse

Postnr./ -sted

Er næringsoppg. f y lt ut av
ekstern regnskapsf ører?

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

Er regnskapet f ørt av
ekstern regnsk.f ører?

Nei

31.12.2010

0110

Råv arer og innkjøpte halv f abrikata

0120

Varer under tilv irkning

0130

Ferdige egentilv irkede v arer

0140

Innkjøpte v arer f or v ideresalg

X
X

Ja

Varelager

Kun for
jordbruk

Fødselsnummer
(11 sif f er)

0150 Buskap - ov erf øres til selv angiv elsen post 4.4.2

Nei

31.12.2009

22 400

20 000

22 400 =

20 000

0160 Selv produserte v arer som skal ny ttes i egen produksjon - f øres ikke i SA

0165 Rein, pelsdy r og pelsdy rskinn på lager
0170

Sum v arelager - ov erf øres av alle til post 1495 og (unntatt jordbruk) til SA post 4.4.3

=

Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg
0240 Totale salgsinntekter

For samvirkeforetak

0250 Varekostnader

0260 Bruttof ortjeneste

÷

=

- som krev er f radrag i henhold til

sktl. § 10-50
0280 Skattepliktig næringsinnt. f ra omsetning
med egne medlemmer

0270 Skattepliktig næringsinntekt

Skattemessig verdi på kundefordringer
(Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter)
0300

Ny etablert v irksomhet
i 2008 eller senere?

0310

Samlet v erdi f ra regnskapet

Ja

X

Nei

2010

2009

Sjablonbe re gning av s k atte m e s s ig ne ds k rivning på kunde fordringe r
2009

Konstaterte tap på kundef ordringer

2010

+

0320

x4x

+
2009

Kredittsalg

÷

÷

=

=

Fra post 0310
2010

0330

Skattemessig v erdi - må ev t. f ordeles i balansen mellom postene 1500 og 1530

0331

Andel av post 0330 som er kundef ordringer - ov erf øres til post 1500

0332

Andel av post 0330 som er opptjente ikke f akturerte drif tsinntekter - ov erf øres til post 1530

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1175.
For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i "Næringsoppgav e 1", RF-1175, helt eller delv is bli beny ttet
også av andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf . lov om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev t.
samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00, eller Skattedirektoratet på telef on 800 800 00.

RF-1175B

Alternativ 2

Bil nr 1 1175-1

2010
Skattemessig resultatregnskap 2010 ( i hele kroner)
2010
3000 Salgsinntekt og uttak,
av gif tspliktig
3100 Salgsinntekt og uttak,
av gif tsf ri
3200 Salgsinntekt og uttak,
utenf or av gif tsområdet
3300 Of f entlige av gif ter
v edrørende salg

2009

160 000

2010

160 000

2009

7000 Driv stof f transportmidler
7020 Vedlikehold mv .
transportmidler
7040 Forsikring og av gif ter på
transportmidler

÷

7080 Bilkostnader, bruk av
priv at bil i næring

÷

17 500

17 500

7098 Priv at bruk av
el. kommunikasjon

÷

÷

3600 Leieinntekt f ast eiendom

7099 Priv at bruk av næringsbil

÷

÷

3605 Leieinntekt f ast eiendom,
av gif tspliktig

7155 Reise-/diett og bilgodtgjørelse,
oppgav epliktig

3650 Leieinntekt av rettigheter jakt, f iske mv .

7165 Reise- og diettkostnader,
ikke oppgav epliktig

3695 Andre utleieinntekter

7295 Prov isjonskostnad

3700 Prov isjonsinntekt

7330 Salgs- og reklamekostnad

3890 Inntektsf øring f ra positiv
gev inst-/tapskonto (RF-1219)

7350 Representasjonskostnader
(med f radragsrett)

3895 Inntektsf øring f ra saldo

7495 Kontingenter
(med f radragsrett)

3900 Andre drif tsinntekter

7500 Forsikringspremie

3400 Of f entlige tilskudd/ref usjon

9900

Sum driftsinntekt

4005 Varekostnad
4295 Beholdn.endring av v arer under
tilv irkning og f erdig tilv . v arer
4500 Fremmedy telse og
underentreprise

21 000

=

21 000

15 000

15 000

196 000 =

196 000

20 000

20 000

5000 Lønn, f eriepenger mv .

7896 Andre konstaterte tap –
tap på kontrakter mv .

5300 Annen oppgav epliktig
godtgjørelse

7897 Endring i skattemessig
nedskriv ning kundef ordringer

5400 Arbeidsgiv erav gif t

9910

Sum driftskostnad

5420 Innberetningspliktig
pensjonskostnad

9920

Driftsresultat

5600 Arbeidsgodtgjørelse til
eiere i ANS/DA mv .

8060 Valutagev inst (agio)

5900 Annen personalkostnad

Annen kapitalinntekt som ikke
8099 er spesif isert i RF-1084 og/
eller RF-1219

5950 Egen pensjonsordning

9925

14 000

17 500

Sum kapitalinntekt

8199 Andre kapitalkostnader som
ikke er spesif isert i RF-1219

6200 Energi, brensel mv .
v edrørende produksjon

9928

Sum kapitalkostnad

9930

Resultatet overføres side 4
Enkeltpers. foretak til post
0401, Samvirkeforetak og
ANS/KS/DA til post 0410

6300 Leie av lokaler
6310 Leasingleie av bil

4 000

4 000

3 000

3 000

10 000

10 000

5 000

5 000

6395 Renov asjon, v ann, av løp,
renhold mv .

6500 Verktøy , inv entar mv . som
ikke skal aktiv eres
6600 Reparasjon og v edlikehold
av by gninger
6695 Reparasjon og v edlikehold annet

2 000

2 000

6700 Fremmed tjeneste (regnskap/
rev isjon/rådgiv ning o.l.)
Kontorkostnader - bl.a. til el.
6995 kommunikasjon som inkluderer
kostnader til priv at bruk.

Alternativ 2

=

78 400 =

84 300

117 600

111 700

=

=

=

=

=

117 600 =

8160 Valutatap (disagio)

6100 Frakt og transportkostnad
v edrørende salg

6400 Andre leiekostnader

3 500

7890 Fradragsf øring av negativ
gev inst-/tapskonto (RF-1219)
7895 Konstaterte tap på f ordringer

6340 Ly s, v arme

3 500

7600 Lisens, patentkostnad
roy alty o.l.

4995 Beholdn.endring av egentilv irkede anleggsmidler

6000 Av skriv ninger

1 800

7565 Garanti- og serv icekostnad

7700 Annen kostnad,
f radragsberettiget

-2 400

1 800

Bil nr 1 1175-2

111 700

2010
Balanse - skattemessige verdier (i hele kroner)
2010

2009

2010

Eiendeler

2009

Skattemessig egenkapital

1000 Forskning og utv ikling

2015 Felleseid andelskapital i
samv irkef oretak

1020 Immaterielle eiendeler,
konsesjoner/mjølkekv ote
1080 Goodwill
(saldogruppe b)
1105 Forretningsby gg
(saldogruppe i)
1115 By gg og anlegg, hotell o.l.
(saldogruppe h)
1120 Fast teknisk installasjon i
by gninger (saldogruppe j)
1130 By gg, anlegg, maskiner under
by gging - til eget bruk
1131 By gg, anlegg, maskiner under
by gging - f or salg

2050 Annen egenkapital

63 400

75 000

=

63 400 =

75 000

=

=

2045 Av satt utby tte
2080 Udekket tap
9960 Sum skattemessig
egenkapital
Ubeskattet egenkapital
2095 Negativ saldo
2096 Positiv gev instog tapskonto
Betinget
av satt gev inst
2097
(sktl. § 14-70 og 14-71)
9970 Sum ubeskattet
egenkapital

1140 Jord- og skogv erdier
1150 Tomter og andre grunnarealer
1160 Boliger inkl. tomter,
hy tter mv .

Gjeld

1205 Maskiner, personbiler, inv entar
(saldogruppe d)

56 000

70 000

2220 Foretaksgjeld til kredittinstitusjoner

1221 Skip, rigger mv .
(saldogruppe e)
1225 Fly , helikopter mv .
(saldogruppe f )
1239 Vare-, lastebiler, busser mv .
(saldogruppe c)

2275 Langsiktig lån i
utenlandsk v aluta
2289 Stille interessentinnskudd og
ansv arlig lånekapital

1280 Kontormaskiner
(saldogruppe a)

2400 Lev erandørgjeld

1290 Andre drif tsmidler

2600 Skattetrekk og andre trekk

1295 Av skriv bare eiendeler utenom
saldosy stemet (kostnadsf ord.)

2740 Oppgjørskonto merv erdiav gif t

1299 Negativ gev inst- og tapskonto

2770 Sky ldig arbeidsgiv erav gif t

2380 Kassakreditt

1495 Varelager
(spesif ikasjon side 1)

22 400

20 000

30 000

30 000

2790 Andre of f entlige av gif ter

1500 Kundef ordringer

2800 Av satt utby tte

1530 Opptjente, ikke f akturerte
drif tsinntekter

2900 Forskudd f ra kunder

1577 Fordringer på ansatte

2910 Gjeld til ansatte og eiere

1578 Fordringer på eiere,
sty remedlemmer o.l.
1595 Langsiktige f ordringer i
utenlandsk v aluta

2949 Lønn, f eriepenger o.l.

1599 Andre f ordringer

2995 Annen gjeld

1780 Krav på innbetaling av
selskapskapital

9990

Sum gjeld

=

30 000 =

30 000

9995

Sum egenkapital
og gjeld

=

93 400 =

105 000

2950 Påløpt rente

1829 Aksjer og v erdipapirf ondsandeler
1869 Obligasjoner og sertif ikater
1880 Andre f inansielle instrumenter
1895 Andel i deltakerliknet selskap

Fylles bare ut av de som benyttet Næringsoppgave 2
(RF-1167) forrige år.

1900 Kontanter
1920 Bankinnskudd

15 000

15 000

1950 Bankinnskudd f or skattetrekk
9950

Sum eiendeler

=

93 400 =

105 000

Alternativ 2

9996

Egenkapital
31.12.2009

9997

Midlertidige forskjeller
31.12.2009, jf. RF-1217

9998

Korrigert
egenkapital 1.1.2010

Bil nr 1 1175-3

2010
Spesifikasjon av beløp som skal overføres til RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak og til RF-1030 Selvangivelsen
OBS! ANS/KS/DA s k al bare fylle ut pos te ne 0410 – 9940! Ik k e pos te ne 0401 - 0403!
I enkeltpersonforetak skal kolonnene A, B og E nyttes. I kolonne merket ID skal næringen(-e) nummereres løpende, men med samme nummer for
næringer med felles beregning av personinntekt. Kolonne C gjelder bare for gjennomsnittslignet skogbruk og reindrift, dessuten for overføring av inntekt
fra biomasseproduksjon til jordbruk, se den spesielle rettledningen for disse næringene, RF-1178. Inntekter/underskudd fra jordbruk, skogbruk og fiske i
kolonne E overføres til spesifiserte poster i selvangivelsen.
0401

Resultat enkeltpersonf oretak f ra post 9930
A

ID
(For eks.
1, 2, 3
m.v .)

Ty pe Næring
0402

Birøkt

Beløp under E
ov erf . til RF-1224 og RF-1030 For ev entuell f ordeling av ov erskudd

117 600
B
Post 0401
f ordelt på
næringer

A

C
Korreksjoner f or
primærnæringer,
se rettledningen

E
Skattepliktig
inntekt f ordelt
på næringer

117 600

Ov erf ørt til
post nr. i
selv ang.
(RF-1030)

F

G

Hov edutøv er

Ektef elle/
registrert partner

117 600 117600

0402
0402
0403

Kontrollsum

117 600

Årsresultat
0410 Resultat fra post 9930

117 600

0411 Skattepliktig utbytte på aksjer mv.

+

0412 Renteinntekt

+

0413 Rentekostnader

÷
+
÷
+
+
÷

0414 Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap ved realisasjon av aksjer mv.
0415 3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden
0416 Andel overskudd/underskudd og eventuelt gevinst/tap knyttet til andel i
deltakerliknet selskap - posten skal nyttes kun av enkeltpersonforetak, se rettl.

9940 Årsresultat - ANS/KS/DA overfører beløpet til post 1110 i RF-1215 (selskapsoppgaven).=
For samvirkeforetak, se rettledningen!
9980 For samvirke: Etterbetaling, bonus mv. ekskl. MVA til andelseiere/medl.

÷

9985 For samvirke: Næringsinntekt/underskudd - beløpet overføres til post 201
i RF-1028 (selvangivelse for aksjeselskap mv.)

=

100

117 700

Spe s ifik as jon av privatk onto
Nærings k os tnade r ute n fradrags re tt/
e ge nk apitalk orre k s jone r
2051
2052
2053
2060

Ikke f radragsberettigede
representasjonskostnader
Ikke f radragsberettigede
kontigenter/gav er
Andre ikke f radragsberettigede kostnader
Sum næringskostnader
uten fradragsrett

2010

=

2061

Kontantuttak

2063

Uttak av drif tsmidler

2064

Uttak av v arer og tjenester

2065

Bolig i næringsby gg

2067

Ly s og v arme priv at
Priv ate kostnader til
elektronisk kommunikasjon
Div erse andre priv ate
kostnader

2054

Skattef rie inntekter

2068

2055

Innskudd kontanter

2069

2056

Innskudd andre eiendeler

2072

Skatter

2057

Fradragsf ørt bruk av priv at bil etter sats

2075

Priv at bruk av næringsbil

2058

Positiv e egenkapitalkorreksjoner

2077

2059

Negativ e egenkapitalkorreksjoner

÷

Premie til egen sy keog uly kkesf orsikring
Premie til tilleggstry gd
f or sy kepenger

2070

Sum egenkapitalkorreksjoner

=

Egenkapitalavstemming
0420

17 500

2078

17 500

2079

Sum privatkonto

15 000

131 800

146 800

=

(beløp i hele kroner)

Skattemessig egenkapital per 31.12.2009 fra post 9960

75 000

+
÷
÷

0421 Årsresultat f ra post 9940
0422 Priv atkonto (spesif isert ov enf or) f ra post 2079
0423 Næringskostnader uten f radragsrett (spesif isert ov enf or) f ra post 2060

÷
+
÷
=

0424 Egenkapitalkorreksjoner spesif isert ov enf or f ra post 2070
0425

2010

Sum skattemessig egenkapital per 31.12.2010 - Skal være lik post 9960

117 700
146 800

17 500
63 400

Underskrift
Sted og dato

Underskrif t

Henv endelse rettes til
Det v ises til rettledning som er utarbeidet til hjelp v ed utf y lling av
Næringsoppgav e 1; RF-1176 og RF-1178

Telef onnummer
Alternativ 2

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets
Bil nr 1 1175-4delegeringsv edtak av 24. oktober 1991, jf . ligningslov en § 4-4 nr. 7

Landbruk 2010

Skatteetaten

Nav n (f or enkeltpersonf oretak)

Fødselsnummer (11 sif f er)

G.nr.

Org.nr. (f or selskaper)

B.nr.

, Alternativ 2
Virksomhetens nav n (f or selskaper)

I. Diverse opplysninger
Hvilken type næring gis det opplysninger om i denne oppgaven?
Jordbruk/
gartneri

Skogbruk

Pelsdyrnæring

Oppfyller salget vilkårene i
skatteloven § 9-13 for hel eller
delvis skattefrihet for gevinsten?

Er det kjøpt eller solgt
gårdsbruk eller skog i året?

Reindrift

Kjøpt

Solgt

Ja

Nei

De rs om s alge t e r s k atte plik tig, m å de t le ve re s ve dle gg til s e lvangive ls e n s om vis e r forde ling av vede rlage t på jord, sk og,
bolige r og de øvrige drifts m idle r, og hvordan de e nk e lte ge vins te r e r be re gne t.
Jordbruk s fradrag

Sk ogbruk

Krev es jordbruksf radrag, skal du besv are spørsmålene:
Produseres og omsettes det jordbruksprodukter
av et ikke ubety delig omf ang?
Er v ilkåret om botid på drif tsenheten
oppf y lt? Se rettledningen

X

Ja
Ja

X

Nei

Dersom gjennomsnittslikning ikke har startet,
oppgi hv ilket år og dato eindommen ble ov ertatt:

Nei

Krev es start på gjennomsnittslikning i år?

II. Oversikt over antall dyr
Dy regruppe

Ja

X

Nei

III. Opplysninger om arealstørrelse og
arealbruk (i dekar)

Antall per 31.12.10

Antall per 31.12.09

121

Eiendommen(e)s totale dy rkede areal

101

Hester

122

Leid dy rket areal

+

102

Storf e

123

Bortleid dy rket areal

-

103

Griser

124

Sum dy rket areal

=

104

Sauer

105

Geiter

125

Gras/beite

106

Høner/ky llinger

126

Korn / Oljev ekster

107

Annet f jørf e

127

Poteter / Grønnsaker

108

Pelsdy r

128

Frukt / Bær

109

Rein

Hvor mange dekar er anvendt til:

Veksthus
110
111

Andre
dy r

Bifolk

80

129

80

Veksthusareal i m²

IV. Opplysninger vedrørende utleie av boliger/leiligheter/hybler (inklusive utleid våningshus og/eller kårbolig)
141

Antall utleide boenheter på gården

142

Ty pe boenhet

143

Nav n på leietaker

Utleief orhold 1

Utleief orhold 2

Utleief orhold 3

Nav n på leietaker
144

Utleieperiode

145

Leies boenheten ut helt eller delv is v ederlagsf ritt?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

146

Leies boenheten ut som ledd i arbeidsf orhold?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

147

Er boretten innberettet?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

148

Fastsatt årlig leiev erdi v ed v ederlagsf ri utleie

149

Brutto årlig leieinntekt v ed utleie mot v ederlag

150

Samlede aktiv erte påkostninger på utleide boliger - (inngår i post 1160 i RF-1175, ev t. i post 1160 i RF-1167)

151

Samlede drif ts- og v edlikeholdskostnader på utleide boliger (inngår i post 6600 i RF-1175, ev t. i post 6600 i RF-1167)

RF-1177B

Alternativ 2

Bil nr 4 1177-1

V. Anvendelse av tidligere framførte underskudd våningshus

+

204

Årsresultat jordbruk - hentes f ra post 0402E i RF-1175 (ev t 0402E i RF-1167) inkludert ev t. andel av
ov erskudd/underskudd f ra ANS/DA jordbruk
Årets positiv e skogbruksinntekt etter gjennomsnittsberegning (hentes f ra RF-1175 post 0402E ev t. f ra RF-1167 post 0402E,
ev t. f ra RF-1221 post 1140)
Årets positiv e inntekt f ra pelsdy rnæring - hentes f ra RF-1175 post 0402B, (ev t. RF-1167 post 0402B)

205

Sy kepenger utbetalt på grunnlag av personinntekt f ra jordbruk, skogbruk og pelsdy rnæring

+

206

Sum - hv is negativ t beløp, behøv er postene nedenf or ikke f y lles ut.

=

207

Jordbruksf radrag - hentes f ra post 437.

-

208

Positiv t beløp f øres til post 209c, dersom det i post 220a er beløp til f ramf øring

=

201
203

-

+
+

VI. Beregning av den del av tidligere framført underskudd ved "drift" av våningshus som anvendes i året
209

Framf ørt underskudd –
i samsv . med post 220a.

Hentes f ra SA post 3.4 f ør
ev t. f radrag i post 3.3.11

Beløpet hentes f ra post 208
- bare hv is dette er positiv t

I post d f øres lav este av post b
og c. NB! Ikke høy ere enn post a

a)

b)

c)

d)
Beløpet i post 209d skal f øres i selv angiv elsen post 3.3.11

VII. Oversikt over ikke anvendt underskudd ved "drift" av
våningshus fra årene 1995 - 2004 som kan framføres

220

Ikke anv endt
Anv endt i 2010
underskudd f ra
årene 1995 - 2004
a)
b)

-

Rest til f ramf øring
senere år
c)

=

VIII. Opplysninger vedrørende kår og kårbolig
Det skal kun krysses av dersom det er endringer fra forrige år!
Ov er
60 til
Under
Kårboligens bruksareal er:
100m2
100m2
60m2
Mangler kårboligen bad/dusj eller wc?

Ja

Nei

Er av st. til kommunens adm.
senter ov er 15 km
Er kårkontrakten endret? - Alle kostnader
skal nå bæres av kårmottaker

Ja

Nei

Ja

Nei

241

Aktiv erte påkostninger på kårbolig i året

242

Kostnader til v edlikehold, f orsikring mv .

Sammendrag av kårytelser
243

Leiev erdi kårbolig

244

Uttak av naturalia til kår f ra jordbruk

245

Uttak av naturalia til kår f ra skogbruk

246

Fri strøm og ev t. kontantkår

247

Totale kåry telser.
(Skal lønnsinnberettes på kode 216)

X. Skogbruk – regnskapsutdrag
Post i N.O.

2010

261

3000

Skurtømmer (bartrær)

262

3000

Massev irke bartrær

263

3000

Lauv trev irke

264

3000

Rotsalg

265

3000

Ved

266

Øv rige inntektsposter (inklusiv e uttak)

267

30003900
9900

SUM DRIFTSINNTEKTER

=

268

9910

Drif tskostnader

-

269

9920

DRIFTSRESULTAT

=

Sjablongberegnet inntekt f ra biomasse-/v edproduksjon som (v algf ritt)
er ov erf ørt jordbruk, 55% av brutto produksjonsinntekt
Korrigering f or kapitalinntekter/-kostnader som inngår i drif tsresultatet,
men som ikke skal inngå i gjennomsnittslikningen

270
271
272
273

3890
7890

+

-

+

Korrigering f or beløp f ra gev inst- og tapskonto
KORRIGERT DRIFTSRESULTAT -

2009

Ov erf øres til post 345 f or gjennomsnittsberegning

XI. Ekstraordinær fordeling av tømmeravvirkning etter naturkatastrofer
281

Rest per 1. januar 2010 av ikke skattlagt av v irkning etter naturkatastrof e i tidligere år

282

Av dette medtatt i 2010 under post 345. For deltakerliknet selskap legges beløpet
til selskapsoppgav ens post 102

-

283

Rest til senere inntektsf øring

=

284

Ov erskudd på ekstraordinær av v irkning i 2010 etter naturkatastrof e - legg v ed egen beregning

285

Av dette medtatt i 2010 under post 345. For deltakerliknet selskap legges beløpet
til selskapsoppgav en post 102

-

286

Rest til senere inntektsf øring, av settes mot post 2097 i balansen

=

Alternativ 2

Bil nr 4 1177-2

XII. Beregning av skattepliktig del av skogfond (skal overføres til post 3900 i RF-1175, evt. post 3900 i RF-1167)
For beregning
av skattef ordel

Brutto inntektsf øring

301

Alle utbetalinger f ra skogf ondkonto til inv esteringer med skattef ordel (skogkultur, skogsv eier, miljøtiltak, skogbruksplan mv .)

a)

302

Innbetalte of f entlige tilskudd til dekning av de utbetalinger som er f ørt i post 301

-

303

Grunnlag f or beregning av skattef ordel

304

Beregnet skattef ordel

-

305

Of f entlig tilskudd, til dekning av inv estering med skattef ordel, som er innbetalt på skogf ondkonto
i 2010, men etter utgangen av året som skattef ordelen ble beregnet og f ratrukket i post 304
Tilbakef øring av tidligere beregnet skattef ordel på anv endt del av skogf ond som er
dekket av beløp oppgitt i post 305

+

306
307

Utbetalt f ra skogf ondkonto til f ormål uten skattef ordel

308

Sum skattepliktig inntekt - inngår i post 266 i f elt X skogbruk og
i post 3900 i RF-1175 (ev t. RF-1167)

+

XIII. Spesifikasjon av formuesverdier knyttet til skogeiendom
311

Kapitalisert v erdi av jaktrettigheter
ny ttet av skogeieren selv

b)

Antall f elte dy r

x

(ikke skogens avkastningsverdi)

Sats etter takseringsreglene

x

Kapitaliseringsf aktor

Ty pe f ormuesv erdi

=

10

Leieinntekter uten f radrag
f or administrasjonskostnader

Kapitaliseringsf aktor

312

Kapitalisert krav på f esteav gif t

x

10

= +

313

Kapitaliserte leieinntekter f ra jakt- og f iskerettigheter

x

10

= +

314

Kapitaliserte leieinntekter f ra andre utleide rettigheter

x

10

= +

315

Kapitaliserte leieinntekter f ra andre utleide rettigheter

x

10

= +

316

Sum

(Enkeltpersonf oretak ov erf ører beløpet til selv angiv elsen post 4.5.4.
ANS/KS/DA ov erf ører beløpet til selskapsoppgav en post 512.)

=

XIV. Reindrift – regnskapsutdrag
Post i N.O.

2010

321

3000

Slakt

322

3000

Videref oredlede samt bearbeidede produkter f ra reindrif t

323

3000

Liv dy r

324

3400

Of f entlig tilskudd

325

Øv rige inntektsposter

326

30003900
9900

327

9910

SUM DRIFTSKOSTNADER

-

328

9920

DRIFTSRESULTAT

=
+

330

SUM DRIFTSINNTEKTER

Korrigering f or kapitalinntekter/-kostnader som inngår i drif tsresultatet,
men som ikke skal inngå i gjennomsnittslikningen

329
3890
7890

331

2009

-

+

Korrigering f or beløp f ra gev inst- og tapskonto
KORRIGERT DRIFTSRESULTAT - Ov erf øres til post 345 f or gjennomsnittsberegning

Avviklings- og omstillingsfond for reineiere
Korreksjon f or innskudd/uttak - ov erf øres til post 0402C i
332
RF-1175 (ev t. post 0402C I RF-1167)

Uttak i 2010

-

Innskudd i 2010

=

Beregning av reindriftsfradrag
Fra post 347

Sy kepenger

+

-innsk./+Uttak f ra post 332

333

Grunnlag reindrif tsf radrag

334

Beregnet reindrif tsf radrag – ov erf øres til SA post 3.2.16 ev t. til post 441 v ed ektef ellef ordeling

+

-

=

XV. Gjennomsnittsberegning av skogbruks-/reindriftsinntekt
Kolonne A, B og C er f or skogbruk. Eies
skog i f lere kommuner angis nav n på
kommunene
341

2006

342

2007

343

2008

344

2009

345

2010

346

Sum

347

Gjennomsnittsinntekt - reindrif t

348

Korrigert drif tsresultat reindrif t f ra post 345
Korreksjon reindrif t - ov erf øres til RF-1175
post 0402C (ev t. RF-1167 post 0402C)

349
350

Gjennomsnittsinntekt - skogbruk

351

Korrigert drif tsresultat skogbruk
f ra post 345
Korreksjonsbeløp biomasse-/v edproduksjon
(hentes f ra post 270)
Sum korreksjonsbeløp - ov erf . til RF-1175
post 0402C (ev t. RF-1167 post 0402C)

352
353

A Kommune

B Kommune

C Kommune
Reindrif t

-

-

-

-

-

-

-

Alternativ 2
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XVI. Jordbruk/gartneri/pelsdyr – regnskapsutdrag
Post i
N.O.

2010

411

3000

Melk

412

3000

Egg

413

3000

Slakt (unntatt f jørf e)

414

3000

Liv dy r (unntatt f jørf e)

415

3000

Fjørf e - liv dy r/slakt

416

3000

Korn, f rø

417

3000

Stråf ôr

418

3000

Poteter

419

3000

Grønnsaker

420

3000

Frukt og bær

421

3000

Blomster, planter

422

3000

Honning

423

3000

Skinn, pelsdy r

424

3000

Liv dy r, pelsdy r

425

30003900

Øv rige ordinære inntektsposter

426

9900

SUM DRIFTSINNTEKTER

427

9910

428

9920

429

160 000

160 000

36 000

36 000

=

196 000

196 000

SUM DRIFTSKOSTNADER

-

78 400

84 300

DRIFTSRESULTAT

=

117 600

111 700

Sy kepenger

+

430

9925

Andre inntekter (som ikke inngår i drif tsinntektene)

+

431

9928

Andre kostnader (som ikke inngår i drif tskostnadene)

-

432

Inntekt f ra biomasse-/v edproduksjon - Se rettledning!

+

433

Inntektsgrunnlag fra jordbruk/pelsdyrnæring for beregning av jordbruksfradrag

=

434

Grunnlag for jordbruksfradrag fra deltakelse i samdrift – skal hentes
fra RF-1221 (”Deltakeroppgaven”). Beløpet er post 1155 fratrukket post 1156.

+

436

Totalt Inntektsgrunnlag for beregning av jordbruksfradrag

=

437

2009

0

Beregnet jordbruksfradrag, se rettledningen, overføres selvangivelsen (RF-1030)
post 3.2.15, evt. til post 440 ved ektefellefordeling

117 600

111 700

117 600

111 700

74 488

72 600

XVII. Ektefellefordeling av de spesielle fradragene.
(Fy lles ut av alle som krev er ektef ellef ordeling av disse f radragene i selv angiv elsen)
440

Jordbruksf radrag f ra post 437

Samlet f radrag
440.1

440.2

Hov edutøv er
440.3

Ektef elle

441

Reindrif tsf radrag f ra post 334

441.1

441.2

441.3

XVIII. Opplysninger vedr. gevinst (fra realisasjon av grunnareal i jord-/skogbruk) som etter
skatteloven §12-11 fjerde ledd ikke skal inngå i beregnet personinntekt, se rettledningen
450

Vederlag

451

Inngangsv erdi

452

Gev inst

453

Den del av gev insten som tas til inntekt i år, f øres her. Samme beløp skal f øres i post 1.6 i RF-1224 (Skjema
f or beregning av personinntekt) og trekkes dermed ut av grunnlaget f or beregning av personinntekten.

-

Unde rs k rift
Dato
Henv endelse
rettes til
Det v ises til rettledning (RF-1178) som er utarbeidet til hjelp v ed utf y lling av
RF-1175 og RF-1177
Alternativ 2

Underskrif t
Telef onnummer

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets
delegeringsv edtak av 24. oktober 1991, jf . ligningslov en § 4-4 nr. 7
Bil nr 4 1177-4

Varelager i landbruk 2010

Skatteetaten

Brukerens nav n

Fødselsnummer

, Alternativ 2

Dyrebeholdning i jordbruk, pelsdyrnæring og reindrift
31.12.2009
Antall

Pris

Endring i året
Verdi

Født

Kjøpt

Solgt

31.12.2010
Eget
f orbruk

Krepert

Antall

Pris

Verdi

Ky r f ra 1.1
Ky r tilf ørt i året
Kv iger > 12 md
Kv iger < 12 md
Okser > 12 md
Okser < 12 md
Sum storfe
Av lsgriser f ra 1.1
Av lsgriser tilf ørt
i året
Slaktef erdige
griser
Slaktegriser ca
4 md
Slaktegriser ca
3 md
Slaktegriser ca
2 md
Andre griser
< 2 md
Sum griser
Sauer f ra 1.1
Sauer tilf ørt i året
(> 12 md)
Sauer < 12 md
Geiter f ra 1.1
Geiter tilf ørt i året
(> 9 md)
Geiter < 9 md
Sum småfe
Verpehøner
Ky llinger
Annet f jørf e
Sum fjørfe
Sølv rev
Blårev og
annen rev
Mink
Sum pelsdyr
Rein ov er 1 år
Rein under 1 år
Sum rein
Kaniner/Bif olk

80

250

20 000

80

280

22 400

Hester 4 år og
eldre
Hester under 4 år
SUM BUSKAP

RF-1179B

20 000

22 400

Alternativ 2

Bil nr 5 1179-1

Varelager i jordbruk/gartneri, pelsdyrnæring og reindrift
Brukerens nav n

Fødselsnummer

, Alternativ 2

Verdi

Råvarer og innkjøpte halvfabrikata
Til planteprod. - gjødsel, kalk, såv arer, settepoteter, plantemidler, konserv eringsmidler m.v .
Til husdy rprod. - kraf tf ôr, stråf ôr m.v .
Driv stof f , smøremidler m.v .
Emballasje og by gningsmaterialer
Innkjøpte by gningsmaterialer f or v åningshus
Annet
Sum - ov erf øres til næringsoppgav en post 0110

Verdi

Varer under tilvirkning (for planteskoler og gartnerier m.v.)
Planter i v eksthus
Planter på f riland
Sum - ov erf øres til næringsoppgav en post 0120
Ferdig egentilvirkede varer

Mengde

Pris

Verdi

Mengde

Pris

Verdi

Hv ete, rug
By gg
Hav re
Annet - raps/ry bs, f rø m.v .
Grov f or, rotv ekster m.v .
Poteter
Grønnsaker og f rukt
Lev ende planter
Annet
Sum - ov erf øres til næringsoppgav en post 0130
Selvproduserte varer som skal nyttes i egen produksjon
Surf ôr
Annet stråf ôr
Rotv ekster og poteter
Såv arer og korn til f ôr
Annet
Sum - ov erf øres til næringsoppgav en post 0160 (ikke f ormue i selv angiv elsen)

Varelager i skogbruk
Verdi

Råvarer og innkjøpte halvfabrikata
Gjørdsel, plantev ernmidler m.v .
Driv stof f , smøremidler m.v .
Antall

Vedsekker
Sum - ov erf øres til næringsoppgav en post 0110
Mengde

Ferdig egentilvirkede varer
Lager av sagtømmer, slip m.v .
Antall m³ v ed f or salg (løsmål)
Antall m³ v ed f or eget bruk (løsmål)
Sum - ov erf øres til næringsoppgav en post 0130

Alternativ 2

Bil nr 5 1179-2

Pris

Verdi

Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2010

Skatteetaten

Se i rettledningen om fortegnsbruken i skjemaet
Nav n

Fødselsnummer

Alternativ 2
Virksomhets-/kontoradresse (Næringsdriv ende som har næringsinntekt i f lere kommuner, skal oppgi disse)

Postnr.

Poststed

3158

ANDEBU

Ty pe næring (Se rettledningen)

Nærings ID

Birøkt

A

Basisberegning
1.1 Beløp ov erf ørt f ra Næringsoppgav e 1 (post 0402E), f ra Næringsoppgav e 2 (post 0402E),
f ra Næringsoppgav e f or billedkunstnere (post 2.90) eller f ra Drif tsresultat i selv angiv elsen RF-1030.
1.2 Renter på den f oretaksgjeld til f inansinstitusjoner som er f ørt i post 2.10 (se rettledningen til post 2.10), og renter på
drif ts-/kassekreditt og f oretakslån som er tatt opp og nedbetalt i året.
1.3 Kapitalinntekter (av kastning og gev inster, ikke renter) kny ttet til f inansobjekter, eller til realobjekter som ikke har v irket i
v irksomheten. (Inntekten må v ære f ørt i næringsoppgav en eller drif tsresultat i RF-1030 og inngå i post 1.1).
Om rentestøtte f ra Innov asjon Norge, se rettledningen.

-

1.4 Reduksjonsbeløp f or leid eiendom mot innskudd

-

1.5 Kapitalkostnader (ikke renter) og tap kny ttet til f inansobjekter, eller til realobjekter som ikke har v irket i v irksomheten.
(Kostnaden må v ære f ørt i næringsoppgav en eller drif tsresultat i RF-1030 og inngå i post 1.1)

+

1.6 Gev inst v ed realisajon av tomt i jord-/skogbruk som ikke skal inngå i beregnet personinntekt.
(Beløp ov erf ørt f ra RF-1177 post 453)

-

117 600

-

1.7 Sum
1.8 Skjermingsf radrag (Positiv t beløp f ra post 2.11 eller 2.12 multiplisert med skjermingsrenten)

a)

84 200

Skjermingsrente
X 2,2 %

1.9 Sum f or v idere beregning av årets personinntekt.
Dersom f ordeling mellom ektef eller, ny ttes beløpene i post 1.10 f or den v idere beregning

Ektefellefordeling

117 600

-

1 852

=

115 748

Ektefelle

(Fordeling av post 1.9 mellom ektef eller)

1.10 Ved ektef ellef ordeling multipliseres summen
i post 1.9 med v edkommende ektef elles prosentandel
og beløpet beny ttes i v idere beregning

=

% andel

a)

% andel

b)

Beregning av lønnsfradrag
Postene 1.11 - 1.16 f y lles bare ut dersom det er lønnstakere i v irksomheten
1.11 Lønnskostnader, arbeidsgiv erav gif t og andre try gdeav gif ter
v edrørende ansatte. Beløpet utregnet i post 1.11 b skal ov erf øres
til post 1.15.
a)
b)
X 15 % =
1.12 Beløpet hentes f ra post 1.9 Ektef eller som f ordeler
inntekt henter tallet f ra postene 1.10 a og b
1.13 6 ganger f olketry gdens gjennomsnittlige
grunnbeløp f or 2010
1.14 Dif f eransen mellom post 1.12 og post 1.13,
=
men ikke lav ere enn null
1.15 Beløpet hentes f ra post 1.11 b. Ektef eller som
f ordeler inntekt, beny tter samme prosentv ise
andel av beløpet i post 1.11 b som i post 1.10.
1.16 Lønnsf radrag. Her f øres det lav este av beløpene i post 1.14
og 1.15. Lønnsf radraget kan ikke bringe beregnet personinntekt
under null eller øke et negativ t grunnlag (se rettledningen).

-

448.326

448.326

=

-

-

Samordning/fremføring av negativ beregnet personinntekt
1.17 Årets beregnede personinntekt f ør samordning/f remf øring

=

=

1.18 Negativ beregnet personinntekt f ra tidligere år (negativ beregnet
personinntekt f ra ANS/DA/KS kan ikke f remf øres) - se rettledningen
1.19 Fradrag f or negativ beregnet personinntekt som er ov erf ørt f ra annen
v irksomhet, som det kan f oretas samordning med – se rettledningen
1.20 Tillegg f or negativ beregnet personinntekt som er ov erf ørt til annen
v irksomhet, som det kan f oretas samordning med – se rettledningen
1.21 Tillegg f or negativ beregnet personinntekt som kan samordnes
med uttatt arbeidsgodtgjørelse f ra ANS/DA/KS i år – se rettledningen
1.22 Tillegg f or negativ beregnet personinntekt som kan samordnes
med lott f ra f iske i år – se RF-1213 post 118
1.23 Årets beregnede personinntekt
Er resultatet under null, v iser dette den beregnede negativ e personinntekten
som kan f remf øres til f radrag f or senere år.
(Negativ beregnet personinntekt skal ikke f øres i selv angiv elsen)

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

=

=

115 748

115 748

1.24 Opply sningspost (f or de som v elger å ikke ny tte post 1.18 til å redusere
positiv beregnet personinntekt med f remf ørt negativ beregnet personinntekt
f ra tidligere år) – se rettledningen

Spesifisering av positiv beregnet
personinntekt fra post 1.23

Ektefelle

Ov erf øres selv angiv elsen (RF-1030) post 1.6.1 eller
1.6.2, se rettledningen

Fiske, jord- og skogbruk,
pels- og reindrif t og
f amiliebarnehage
i eget hjem

Personinntekt

1.33

RF-1224B

Annen næring

1.34

Alternativ 2

Bil nr 2 1224-1

Fiske, jord- og skogbruk,
pels- og reindrif t og
f amiliebarnehage
i eget hjem
1.35

115 748

Annen næring

1.36

Beregning av skjermingsgrunnlaget:
Verdsettelsesmetode

Avskrivbare driftsmidler

2.1

Inngående v erdi

Utgående v erdi

Saldogruppe A: Kontormaskiner mv .
Saldogruppe B: Erv erv et f orretningsv erdi

+

+

Saldogruppe C: Vogntog, lastebiler mv .

+

+

+

70 000 +

Saldogruppe E: Skip, f artøy er mv .

+

+

Saldogruppe F: Fly og helikopter

+

+

Saldogruppe G: Anlegg f or ov erf øring og
distribusjon av elektrisk kraf t mv .

+

+

Saldogruppe H: By gg og anlegg mv .

+

+

Saldogruppe I: Forretningsby gg

+

+

Saldogruppe J: Fast teknisk installasjon i by gninger

+

+

Drif tsmiddel som av skriv es lineært

+

+

2.2 Ikke av skriv bare drif tsmidler

+

+

2.3 Andre erv erv ede immaterielle rettigheter

+

+

2.4 Aktiv erte f orsknings- og utv iklingskostnader

+

+

+

20 000 +

2.6 Kundef ordringer

+

+

2.7 Lev erandørgjeld/f orskudd f ra kunder

÷

÷

2.8 Sum

=

90 000 =

78 400

=

84 200

Saldogruppe D: Personbiler, traktorer mv .

2.5 Varer (inkl. buskap)/v arer under tilv irkning

S

S

2.9 Sum skjermingsgrunnlag f ør gjeldsf radrag (inngående + utgående v erdier i post 2.8) / 2)
2.10 Foretaksgjeld til f inansinstitusjoner og f oretaksgjeld
kny ttet til mengdegjeldsbrev , se rettledningen

Inngående v erdi

Utgående v erdi

56 000

22 400

(Inng. + utg. v erdi) / 2

÷

2.11 Sum Beløpet ov erf øres til post 1.8 a. Er v irksomheten drev et bare en del av året,
ov erf øres beløpet til post 2.12.
2.12 Er v irksomheten drev et en del av inntektsåret, beregnes f orholdsmessig andel av
skjermingsf radraget. Kun hele måneder regnes med.
Beløpet ov erf øres til post 1.8a
Ov erf ørt f ra post 2.11 X antall hele mnd.

X

12

12

=

84 200

=

Underskrift
Dato

Underskrif t

Regnskapsf ørerens nav n
Forretningsadresse (gate)

Postnr

Poststed

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsv edtak av 28. nov ember 1994, jf ligningslov en § 4-4 nr. 7.
Det v ises til egen rettledning (RF-1225) som er utarbeidet til hjelp v ed utf y llingen av Skjema f or beregning av personinntekt (RF-1224).

Alternativ 2

Bil nr 2 1224-2

Selvangivelse 2010
Næringsdrivende
Fødselsnummer:
Skatteklasse:
1
Skattekommune: Andebu
Ektefelles fnr:
Alternativ 3
3158 ANDEBU
Selvangivelsen er skrevet ut f ra Akelius Skatt
Inntek t
228 916
228 916

1.6/1.7
1.6.1

Pe rs oninntek t fra fore tak
Positiv pers.innt jord/skog/fiske o.l, fam.barneh. i eget hjem (RF-1224)

2.1
2.1.1

Lønn og tils vare nde yte ls e r
Lønn og naturalytelser mv.
Arbeidsgivers navn: Norges Birøkterlag, Lønnsoppgavekode: 111-A

150 000

2.7
2.7.1

Nærings innte k te r
Inntekt f ra jordbruk, gartneri, pelsdyr, mv. (RF-1167 eller RF-1175)

238 652
238 652

2.8/4.3
4.3.5

Bolig og anne n fast e iendom
Annen fast eiendom uten skattepliktig avkastning
Gnr: 1, Bnr: 1

150 000

100 000
100 000

3.1/4.1/4.5 Re nte r, inns k udd, ve rdipapire r, andre k apitalinnte k te r m v.
3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd i innenlands b ank
Bankens navn: Norges Bank
3.2
3.2.15
3.2.1

Fradrag i tilknytning til arbe ids innte k t m v.
Jordbruksfradrag (RF-1177)
Minstefradrag i egen inntekt

Innbo/løs øre , bil, MC, båt m v.
Biler, maskiner, inventar mv.
Buskap

3.6/4.9

Sum grunnlag for innte k ts - og form ue s s k att

200

20 000

200

20 000

-167 225
-113 225
-54 000

3.3/4.8
Re nte r, gjeld, andre k apitalk os tnade r og fradrag
3.3.1/4.8.1 Renter og gjeld
Långivers navn: Norges Bank
4.8.1
Gjeld f ra næringsoppgaven (RF-1175)
4.2
4.4.1
4.4.2

Form ue /Gje ld

-4 000
-4 000

-155 000
162 000
120 000
42 000
217 627

Før opp antall vedlegg til selvangivelsen (husk å skrive navn og fødselsnummer på alle vedlegg).

______

Jeg har kontrollert tallene i selvangivelsen. Opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som mulig.
Jeg er kjent med at jeg kan komme i straf feansvar om jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.

_______________

_______________________________________________________ ______________

______________

Dato

Underskrift

Tlf arbeid

, Alternativ 3

-155 000

Tlf privat

0719

127 000

Skatteberegning 2010
Dato: 04.01.2012

Kl. 16:27
Fødselsnummer

Skatteklasse
Pensjonspoeng
Antall måneder

1
4,07

Nettof ormue
Alminnelig inntekt
Særfradrag
Pensjonsgiv. inntekt

127 000
217 627
0
378 916

Alternativ 3
3158 ANDEBU
Beregningsgrunnlag

Form ue s k att til:
Staten
Kommune
Inntek ts s katt til:
Staten (fellesskatt)
Kommune og f ylke
Trygde avgift:
Lønn mm (7,8%)

Skatt og avgift

127 000
127 000
217 627
217 627

22 015
27 102

378 916

29 555

Sum

78 672

Utligne t sk att

78 672

Re s ts k att
Renter

78 672
1 291

Å be tale

79 963

Unngå renter på restskatt ved betaling av ekstra forskudd innen 31.mai 2011

Akelius Skatt 2010.5b

Avskrivning 2010

Skatteetaten

Det vises til rettledning RF-1270
Nav n

1

Organisasjonsnummer

, Alternativ 3

Nærings- (kontor-) adresse
Postnr./-sted

Skjema nr.

Fødselsnummer

3158

Kommunenr.

ANDEBU

Kommunenav n

0719

Andebu

Saldoavskrivninger:
100

101

Gjelder dette skjemaet skatty ters andel av f elles konto i sameie som ikke går inn under skattelov en
§§ 10-40 til 10-45?
Gruppe a: kontormaskiner o.l. (30%)
Gruppe b: erv erv et f orretningsv erdi (goodwill) (20%)
Gruppe c: v ogntog, lastebiler, v arebiler o.l. (20%)
Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. (20%)
Gruppe e: skip mv . (14%)
Gruppe f : f ly , helikopter (12%)
Gruppe g: anlegg f or ov erf øring og distribusjon av elektrisk kraf t
og elektroteknisk utrustning i kraf tf oretak (5%)
Gruppe h: by gg og anlegg mv . (4%)
Gruppe i: f orretningsby gg (2%)
Gruppe j: f ast teknisk installasjon i by gninger (10%)

Ja

1

Saldonr.
Saldogruppe

4

Ty pe
næring
Jord, skog og
Ov erf øres
til
Næringsoppgave

2

Saldonr.
Saldogruppe

h

Valgt av skriv ningssats

Nei

c

Valgt av skriv ningssats

20

Ty pe
næring
fiske
Jord, skog og
Ov erf øres
til
Næringsoppgave

fiske

Ev t. gårds- og bruksnr.
ev . seksjonsnr.
Ev t. gateadresse
102

Saldogrunnlag pr. 1.1 (ov erf øres f ra post
111 i f jorårets skjema)

103

Beregnet nedskrev et v erdi av utskilte drif tsmidler

-

-

104a

Ny anskaf f elser - kostpris

+

+

104b

Ny anskaf f elser - påkostninger

+

+

104c

Nedskriv ning på ny anskaf f elser med
salgsgev inst etter sktl § 14-70
Of f entlige tilskudd o.l.
i f orbindelse med ny anskaf f elser

-

-

-

-

104d

200 000

150 000

104e

Justering av inngående mv a

105

Sum grunnlag f ør realisasjon/uttak

=

200 000 =

106

Vederlag v ed realisasjon/omsetningsv erdi
v ed uttak av drif tsmidler

-

-

107

Herav inntektsf ørt i 2010
(jf sktl § 14-44)
Grunnlag f or årets saldoav skriv ning, ev . negativ saldo
f or gruppe a, b, c, d eller j og ev . gev inst/tap v ed
realisasjon/uttak f or gruppe e, f , g, h eller i

+

+

=

200 000 =

150 000

-8 000

-30 000

192 000 =

120 000

108

109

Ov erf ørt til gev inst- og tapskonto. Gev inster
f øres med + tegn, tap f øres med - tegn.

110

Årets saldoav skriv ning(-)/ev . innteksf øring(+)
av del av negativ saldo i gruppe a, c, d eller j.
Saldogrunnlag pr 31.12
Ov erf øres til neste år, post 102
Er det f ortsatt f y siske drif tsmidler
som inngår i saldogrunnlaget pr 31.12

111
112

Forretnings- 113
by gg
114
anskaf f et
f ør
115
1.1.1984
116

=

X

Ja

150 000

X

Nei

Ja

Nei

Historisk kostpris
Nedskrev et v erdi pr. 1.1.1984

-

-

Nedre grense f or av skriv ning

Erv erv sdato hv is det er realisert drif tsmidler som helt/
delv is er f inansiert med tilskudd til inv estering i distriktene
etter f orskrif t gitt av Kongen

Lineære avskrivninger:
120

Objekt Ty pe næring
nr.

Dato

Beskriv else
av objektet

Erv erv sår

Lev etid
(antall år)

Kostpris (inkl.
påkostninger)

Årets
av skriv ninger (ev t.
kostnadsf ordeling)

Nedskrev et v erdi
31.12.2010

Underskrif t

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsv edtak av 28. nov ember 1994, jf . ligningslov en § 4-4 nr. 7.

RF-1084B

Alternativ 3

Bil nr 2,6 1084-1

Ov erf øres
til:

Bruk av bil 2010

Skatteetaten

Skjemaet skal f y lles ut uoppf ordret og legges v ed selv angiv elsen av alle skatty tere som krev er f radrag f or egne og leasede personbiler (herunder stasjonsv ogner),
v arebiler, kombinerte biler, busser med inntil 15 passasjerplasser samt lastebiler med totalv ekt under 7 500 kilo.
Unntak: Skjemaet skal ikke ukrev et lev eres:
- dersom det kun krev es f radrag etter kilometersats f or y rkeskjøring med priv atbil (gjelder hov edsakelig bil som brukes mindre enn 6 000 kilometer i y rke/næring)
- av lønnstakere som mottar bilgodtgjørelse med krav om f orenklet ov erskuddsberegning (om f orenklet ov erskuddsberegning, se tema "Bil" i
rettledningen til selv angiv elsen)
- f or arbeidsgiv ers biler beny ttet av arbeidstaker hv or standard f ordel (30 % av bilens listepris som ny inntil kr 261 600 og 20 % av ov erstigende beløp) er
innberettet på lønns- og trekkoppgav e.
Likningsmy ndighetene kan også i ov ennev nte tilf eller krev e skjemaet utf y lt dersom dette f innes nødv endig. Rettledning f innes på baksiden av skjemaet.
Nav n

Organisasjonsnummer

Fødselsnummer

, Alternativ 3
Gateadresse
Regnskapsf ørers nav n

Forretningsadresse

Kry ss av f or om skjemaet er v edlegg
til selv angiv elsen eller en næringsoppgav e

Selv angiv elsen med f ritak
f or næringsoppgav e

X

Bilens registreringsnummer

2

Bilkategori (personbil, herunder stasjonsv ogn, v arebil, kombinert bil, lastebil mv .)

3

Bilmerke og -ty pe

4

Årsmodell

5

Listepris som ny

6

Drif tskostnader (se rettledning)

7

Kilometerstand per 31.12 i inntekståret

90 000

8

Kilometerstand per 1.1 i inntekståret

70 000

9

Antall kilometer y rkeskjøring
i inntektsåret

C

LL88888
Varebil

2006
300 000

Hv a brukes bilen til i arbeidstiden?
(Kort beskriv else av bruksområdet)

11

Hv or er bilen parkert utenom
arbeidstiden?
(Ved plassmangel kan du bruke
et eget ark)

Hv em bruker bilen utenom
arbeidstiden?
Oppgi nav n, f ødselsnummer
og adresse

Er det f ørt kjørebok v edrørende
y rkes-/næringskjøring?

10 000

Hjemmeadresse

Hjemmeadresse

Hjemmeadresse

Virksomhetens adresse

Virksomhetens adresse

Ev entuelt annet sted

Ev entuelt annet sted

Ev entuelt annet sted

Angi hv or:

Angi hv or:

Angi hv or:

Varierende
parkeringssted
Spesif iser nærmere:

Varierende
parkeringssted
Spesif iser nærmere:

Varierende
parkeringssted
Spesif iser nærmere:

Nav n

Nav n

Nav n

Fødselsnr.

Fødselsnr.

Fødselsnr.

Adresse

Adresse

Adresse

Postnr. Poststed

Postnr. Poststed

Postnr. Poststed

Virksomhetens adresse

X

Ola Drone

Ja

X

Nei

Ja

Underskrif t

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i ligningslov en § 4-4 nr. 7.

RF-1125B

Poststed

Toyota Hiace

10

Dato

ANDEBU

Postnr.

B

1

13

3158

(næringsdriv ende beny tter skjemaet som v edlegg til en næringsoppgav e)

A

12

Poststed

(lønnstakere som krev er y rkesbil lignet etter regnskap
beny tter skjemaet som v edlegg til selv angiv elsen)
(næringsdriv ende som kommer inn under reglene om f ritak f or lev ering av
næringsoppgav e beny tter skjemaet som v edlegg til selv angiv elsen)

Selv angiv elsen

Næringsoppgav e

Postnr.

Alternativ 3

Bil nr 7 1125-1

Nei

Ja

Nei

2010
Spesifikasjon av driftskostnader ved bilhold og tilbakeføring for privat bruk av yrkesbil

A

B

I

II

20

Driv stof f

24 000

21

Vedlikehold

10 000

22

Forsikringer og av gif ter

23

Ev entuell leasingleie

24

Sum drif tskostnader

25

Ev entuelle saldoav skriv ninger

26

17 % saldoav skriv ning (se rettledningen)

27

Grunnlag f or beregning
av 75 % tilbakef øring

28

Faktisk tilbakef øring f or priv at bruk

29

Drif tskostnader i y rket

30

Mottatt bilgodtgørelse

I

C
II

I

II

8 000

42 000

42 000

+
+

+
+

24 203
66 203

+
+

0
0

÷

49 652

0
0

÷

÷

-7 652

Ov erskudd
40
Underskudd

Rettledning
Skjemaet inneholder tre kolonner. Det kan derf or beny ttes f or inntil tre biler. Hv is det skal lev eres opply sninger om f lere enn tre biler,
må f lere skjemaer beny ttes.
Til de enkelte postene:
Post 4
Med årsmodell menes årstall f or f ørste gangs registrering som ny i Norge eller i utlandet.
Post 5
Med listepris som ny menes hov edimportørens v eiledende pris f or v edkommende bilmodell lev ert importsted på tidspunktet f or f ørste gangs registrering hos
Statens v egv esens traf ikkstasjon, f ør ev entuell rabatt, inklusiv merv erdiav gif t og v rakpant. Ekstrautsty r skal tas med i listeprisen. Dette gjelder f .eks.
radio/musikkanlegg, v interdekk, skiboks, tilhengerf este mv . Ekstrautsty r som utelukkende har v erdi f or y rkesbruken, holdes utenf or. Dette gjelder f .eks.
spesialinnredninger ment f or f rakt av v erktøy mv .
Post 6
Denne posten skal kun f y lles ut av lønnstakere som krev er y rkesbil lignet etter regnskap. Deltakere i deltakerliknede selskaper samt eier av enkeltpersonf oretak
skal også f y lle ut posten dersom f ordel v ed priv at bruk etter standardsatsene ov erstiger 75 % av drif tskostnadene inklusiv e v erdif orringelse, ev entuelt leasingleie.
Disse næringsdriv ende behøv er likev el kun f y lle ut kolonne I i spesif ikasjonen ov enf or. Sum drif tskostnader f øres eksklusiv e f aktiske saldoav skriv ninger.
Av skriv ningene skal f remgå av saldoskjema (RF-1084) som må v edlegges. Spesif ikasjon av drif tskostnader og mottatt bilgodtgjørelse f øres i f eltet ov enf or.
Fordel v ed priv atkjøring f astsettes ut f ra reglene om priv at bruk av arbeidsgiv ers bil. Denne f ordelen f astsettes til 30 % av bilens listepris som ny inntil
kr 261 600 og 20 % av ov ersky tende listepris.
Grunnlaget v ed beregningen etter f orrige av snitt er i utgangspunktet 100 % av bilens listepris som ny , men f or:
- biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
- skatty tere som godtgjør at y rkeskjøringen ov erstiger 40 000 km i inntektsåret
blir det v ed utregningen tatt utgangspunkt i 75 % av bilens listepris som ny .
For:
- el-bil
blir det v ed utregningen tatt utgangspunkt i 50 % av bilens listepris som ny .
Er bilen eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skatty ter godtgjør at y rkeskjøringen ov erstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det v ed utregningen tatt
utgangspunkt i 56,25 % av bilens listepris som ny . Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det v ed
utregningen tatt utgangspunkt i 37,5 % av bilens listepris som ny . Er bilen en el-bil og skatty ter godtgjør at y rkeskjøringen ov erstiger 40 000 km
i inntektsåret, blir det v ed utregningen tatt utgangspunkt i 50 % av bilens listepris som ny . Ved bilordning i deler av inntektsåret, gjennomf øres
f ordelsbeskatningen f orholdsmessig f or det antall hele og påbegy nte måneder bilen har stått til disposisjon.
Eksempel på når en bil må regnes som eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret er bil f ørstegangsregistrert 5. januar 2006. Deretter legger man til 3 år. Dette
gir datoen 5. januar 2009. Inntektsåret etter, dv s. 2010, blir bilen regnet som eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret. Tilbakef øring f or priv at f ordel skal ikke
ov erstige 75 % av de f aktiske kostnader med tillegg av en årlig saldoav skriv ning på 17 % med utgangspunkt i bilens listepris på tidspunktet f or f ørstegangs
registrering.
Post 12 og 13
Mottaker av bilgodtgjørelse sv arer ikke på disse spørsmålene.
Post 26
Den årlige saldoav skriv ningen på 17 % f astsettes med utgangspunkt i bilens listepris på tidspunktet f or f ørstegangs registrering.
Saldoav skriv ingen kan regnes ut slik:
(Listepris x 0,83 ⁿ ) x 0,17 = saldoav skriv ningen. n = antall påbegy nte inntektsår bilen er registrert f ør det aktuelle inntektsåret.
Dette kan illustreres med f ølgende eksempel:
Bil beny ttet i 2010 med f ørstegangs registrering i 2007 og med listepris som ny kr 250 000. Saldoav skriv ningen f or inntektsåret 2010 blir da:
(250 000 x 0,83 x 0,83 x 0,83) x 0,17 = 24 300. Saldoav skriv ingen i inntektsåret 2010 er kr 24 300.
Dersom skatty ter anskaf f er, realiserer eller lar seg uttaksbeskatte f or y rkesbil i inntektsåret, må den beregnede saldoav skriv ning
på 17 % av kortes f orholdsmessig etter antall dager (365-deler). Beløpet skal inn i post 26.
Beløpet legges til ”Sum drif tskostnader” når næringsdriv ende krev er tilbakef øring f or priv at bruk etter 75 %-regelen.

Alternativ 3

Bil nr 7 1125-2

Næringsoppgave 1 2010

Skatteetaten

For enkeltpersoner, ANS/ DA og samvirkeforetak mv. som driver virksomhet uten å være årsregnskapspliktige etter
regnskapsloven, men som har bokføringsplikt etter bokføringsloven. Vedlegg til selvangivelsen/ selskapsoppgaven

Den næringsdrivendes/selskapets navn, adresse mv.:
Nav n

Regnskapsperiode

Fra

Til

010110

311210

, Alternativ 3
Organisasjonsnummer
(For selskaper)

Forretningsadresse
Postnr./-sted

3158

Fødselsnummer
(11 sif f er)

Antall årsv erk
utf ørt av ansatte

ANDEBU

Har v irksomheten skif tet næringsadresse
i løpet av inntektsåret?

Ja

Nei

Har v irksomheten plikt til å ha pensjonsordning etter
reglene f or obligatorisk tjenestepensjon?
Hv is ja, har v irksomheten etablert ordningen i tråd
med krav ene i lov en?

X

Ekstern regnskapsfører:
Regnskapsf ørers nav n

Regnskapsf ørers
organisasjonsnummer

Forretningsadresse

Postnr./ -sted

Er næringsoppg. f y lt ut av
ekstern regnskapsf ører?

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

Er regnskapet f ørt av
ekstern regnsk.f ører?

Nei

Ja

Varelager

31.12.2010

0110

Råv arer og innkjøpte halv f abrikata

0120

Varer under tilv irkning

0130

Ferdige egentilv irkede v arer

0140

Innkjøpte v arer f or v ideresalg

Kun for
jordbruk

X
X

0150 Buskap - ov erf øres til selv angiv elsen post 4.4.2

Nei

31.12.2009

42 000

37 500

42 000 =

37 500

0160 Selv produserte v arer som skal ny ttes i egen produksjon - f øres ikke i SA

0165 Rein, pelsdy r og pelsdy rskinn på lager
0170

Sum v arelager - ov erf øres av alle til post 1495 og (unntatt jordbruk) til SA post 4.4.3

=

Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg
0240 Totale salgsinntekter

0250 Varekostnader

300 000 ÷
For samvirkeforetak

0260 Bruttof ortjeneste

36 000 =

- som krev er f radrag i henhold til

264 000
sktl. § 10-50
0280 Skattepliktig næringsinnt. f ra omsetning
med egne medlemmer

0270 Skattepliktig næringsinntekt

Skattemessig verdi på kundefordringer
(Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter)
0300

Ny etablert v irksomhet
i 2008 eller senere?

0310

Samlet v erdi f ra regnskapet

Ja

X

Nei

2010

2009

Sjablonbe re gning av s k atte m e s s ig ne ds k rivning på kunde fordringe r
2009

Konstaterte tap på kundef ordringer

2010

+

0320

x4x

+
2009

Kredittsalg

÷

÷

=

=

Fra post 0310
2010

0330

Skattemessig v erdi - må ev t. f ordeles i balansen mellom postene 1500 og 1530

0331

Andel av post 0330 som er kundef ordringer - ov erf øres til post 1500

0332

Andel av post 0330 som er opptjente ikke f akturerte drif tsinntekter - ov erf øres til post 1530

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1175.
For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i "Næringsoppgav e 1", RF-1175, helt eller delv is bli beny ttet
også av andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf . lov om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev t.
samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00, eller Skattedirektoratet på telef on 800 800 00.

RF-1175B

Alternativ 3

Bil nr 1 1175-1

2010
Skattemessig resultatregnskap 2010 ( i hele kroner)
2010
3000 Salgsinntekt og uttak,
av gif tspliktig
3100 Salgsinntekt og uttak,
av gif tsf ri
3200 Salgsinntekt og uttak,
utenf or av gif tsområdet
3300 Of f entlige av gif ter
v edrørende salg

2009

300 000

2010

300 000

7000 Driv stof f transportmidler
7020 Vedlikehold mv .
transportmidler
7040 Forsikring og av gif ter på
transportmidler

÷

2009

24 000

24 000

10 000

10 000

8 000

8 000

7080 Bilkostnader, bruk av
priv at bil i næring

÷

7098 Priv at bruk av
el. kommunikasjon

÷

÷

3600 Leieinntekt f ast eiendom

7099 Priv at bruk av næringsbil

÷

49 652 ÷

49 652

3605 Leieinntekt f ast eiendom,
av gif tspliktig

7155 Reise-/diett og bilgodtgjørelse,
oppgav epliktig

3650 Leieinntekt av rettigheter jakt, f iske mv .

7165 Reise- og diettkostnader,
ikke oppgav epliktig

3695 Andre utleieinntekter

7295 Prov isjonskostnad

3700 Prov isjonsinntekt

7330 Salgs- og reklamekostnad

3890 Inntektsf øring f ra positiv
gev inst-/tapskonto (RF-1219)

7350 Representasjonskostnader
(med f radragsrett)

3895 Inntektsf øring f ra saldo

7495 Kontingenter
(med f radragsrett)

2 000

2 000

3900 Andre drif tsinntekter

7500 Forsikringspremie

6 000

6 000

4 000

4 000

3400 Of f entlige tilskudd/ref usjon

9900

Sum driftsinntekt

4005 Varekostnad
4295 Beholdn.endring av v arer under
tilv irkning og f erdig tilv . v arer
4500 Fremmedy telse og
underentreprise

42 000

=

42 000

19 500

19 500

361 500 =

361 500

36 000

36 000

7565 Garanti- og serv icekostnad
7600 Lisens, patentkostnad
roy alty o.l.
7700 Annen kostnad,
f radragsberettiget

-4 500

7890 Fradragsf øring av negativ
gev inst-/tapskonto (RF-1219)

4995 Beholdn.endring av egentilv irkede anleggsmidler

7895 Konstaterte tap på f ordringer

5000 Lønn, f eriepenger mv .

7896 Andre konstaterte tap –
tap på kontrakter mv .

5300 Annen oppgav epliktig
godtgjørelse

7897 Endring i skattemessig
nedskriv ning kundef ordringer

5400 Arbeidsgiv erav gif t

9910

Sum driftskostnad

5420 Innberetningspliktig
pensjonskostnad

9920

Driftsresultat

5600 Arbeidsgodtgjørelse til
eiere i ANS/DA mv .

8060 Valutagev inst (agio)

5900 Annen personalkostnad

Annen kapitalinntekt som ikke
8099 er spesif isert i RF-1084 og/
eller RF-1219

5950 Egen pensjonsordning

9925

6000 Av skriv ninger

38 000

45 800

Sum kapitalinntekt

8199 Andre kapitalkostnader som
ikke er spesif isert i RF-1219

6200 Energi, brensel mv .
v edrørende produksjon

9928

Sum kapitalkostnad

9930

Resultatet overføres side 4
Enkeltpers. foretak til post
0401, Samvirkeforetak og
ANS/KS/DA til post 0410

6310 Leasingleie av bil
6340 Ly s, v arme

7 000

7 000

6 000

6 000

16 000

16 000

5 000

5 000

15 000

15 000

6395 Renov asjon, v ann, av løp,
renhold mv .
6400 Andre leiekostnader
6500 Verktøy , inv entar mv . som
ikke skal aktiv eres
6600 Reparasjon og v edlikehold
av by gninger
6695 Reparasjon og v edlikehold annet
6700 Fremmed tjeneste (regnskap/
rev isjon/rådgiv ning o.l.)
Kontorkostnader - bl.a. til el.
6995 kommunikasjon som inkluderer
kostnader til priv at bruk.

Alternativ 3

122 848 =

135 148

238 652

226 352

=

=

=

=

=

238 652 =

8160 Valutatap (disagio)

6100 Frakt og transportkostnad
v edrørende salg

6300 Leie av lokaler

=

Bil nr 1 1175-2

226 352

2010
Balanse - skattemessige verdier (i hele kroner)
2010

2009

2010

Eiendeler

2009

Skattemessig egenkapital

1000 Forskning og utv ikling

2015 Felleseid andelskapital i
samv irkef oretak

1020 Immaterielle eiendeler,
konsesjoner/mjølkekv ote
1080 Goodwill
(saldogruppe b)
1105 Forretningsby gg
(saldogruppe i)
1115 By gg og anlegg, hotell o.l.
(saldogruppe h)
1120 Fast teknisk installasjon i
by gninger (saldogruppe j)
1130 By gg, anlegg, maskiner under
by gging - til eget bruk
1131 By gg, anlegg, maskiner under
by gging - f or salg

2050 Annen egenkapital

219 000

232 500

=

219 000 =

232 500

=

=

2045 Av satt utby tte
2080 Udekket tap

192 000

200 000

9960 Sum skattemessig
egenkapital
Ubeskattet egenkapital
2095 Negativ saldo
2096 Positiv gev instog tapskonto
Betinget
av satt gev inst
2097
(sktl. § 14-70 og 14-71)
9970 Sum ubeskattet
egenkapital

1140 Jord- og skogv erdier
1150 Tomter og andre grunnarealer
1160 Boliger inkl. tomter,
hy tter mv .

Gjeld

1205 Maskiner, personbiler, inv entar
(saldogruppe d)

2220 Foretaksgjeld til kredittinstitusjoner

1221 Skip, rigger mv .
(saldogruppe e)
1225 Fly , helikopter mv .
(saldogruppe f )
1239 Vare-, lastebiler, busser mv .
(saldogruppe c)

2275 Langsiktig lån i
utenlandsk v aluta
2289 Stille interessentinnskudd og
ansv arlig lånekapital

120 000

150 000

2400 Lev erandørgjeld

1290 Andre drif tsmidler

2600 Skattetrekk og andre trekk

1295 Av skriv bare eiendeler utenom
saldosy stemet (kostnadsf ord.)

2740 Oppgjørskonto merv erdiav gif t

1299 Negativ gev inst- og tapskonto

2770 Sky ldig arbeidsgiv erav gif t

42 000

37 500

120 000

55 000

55 000

2380 Kassakreditt

1280 Kontormaskiner
(saldogruppe a)

1495 Varelager
(spesif ikasjon side 1)

100 000

2790 Andre of f entlige av gif ter

1500 Kundef ordringer

2800 Av satt utby tte

1530 Opptjente, ikke f akturerte
drif tsinntekter

2900 Forskudd f ra kunder

1577 Fordringer på ansatte

2910 Gjeld til ansatte og eiere

1578 Fordringer på eiere,
sty remedlemmer o.l.
1595 Langsiktige f ordringer i
utenlandsk v aluta

2949 Lønn, f eriepenger o.l.

1599 Andre f ordringer

2995 Annen gjeld

1780 Krav på innbetaling av
selskapskapital

9990

Sum gjeld

=

155 000 =

175 000

9995

Sum egenkapital
og gjeld

=

374 000 =

407 500

2950 Påløpt rente

1829 Aksjer og v erdipapirf ondsandeler
1869 Obligasjoner og sertif ikater
1880 Andre f inansielle instrumenter
1895 Andel i deltakerliknet selskap

Fylles bare ut av de som benyttet Næringsoppgave 2
(RF-1167) forrige år.

1900 Kontanter
1920 Bankinnskudd

20 000

20 000

1950 Bankinnskudd f or skattetrekk
9950

Sum eiendeler

=

374 000 =

407 500

Alternativ 3

9996

Egenkapital
31.12.2009

9997

Midlertidige forskjeller
31.12.2009, jf. RF-1217

9998

Korrigert
egenkapital 1.1.2010

Bil nr 1 1175-3

2010
Spesifikasjon av beløp som skal overføres til RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak og til RF-1030 Selvangivelsen
OBS! ANS/KS/DA s k al bare fylle ut pos te ne 0410 – 9940! Ik k e pos te ne 0401 - 0403!
I enkeltpersonforetak skal kolonnene A, B og E nyttes. I kolonne merket ID skal næringen(-e) nummereres løpende, men med samme nummer for
næringer med felles beregning av personinntekt. Kolonne C gjelder bare for gjennomsnittslignet skogbruk og reindrift, dessuten for overføring av inntekt
fra biomasseproduksjon til jordbruk, se den spesielle rettledningen for disse næringene, RF-1178. Inntekter/underskudd fra jordbruk, skogbruk og fiske i
kolonne E overføres til spesifiserte poster i selvangivelsen.
0401

Resultat enkeltpersonf oretak f ra post 9930
A

ID
(For eks.
1, 2, 3
m.v .)

Ty pe Næring
0402

Birøkt

Beløp under E
ov erf . til RF-1224 og RF-1030 For ev entuell f ordeling av ov erskudd

238 652
B
Post 0401
f ordelt på
næringer

A

C
Korreksjoner f or
primærnæringer,
se rettledningen

E
Skattepliktig
inntekt f ordelt
på næringer

238 652

Ov erf ørt til
post nr. i
selv ang.
(RF-1030)

F

G

Hov edutøv er

Ektef elle/
registrert partner

238 652 238652

0402
0402
0403

Kontrollsum

238 652

Årsresultat
0410 Resultat fra post 9930

238 652

0411 Skattepliktig utbytte på aksjer mv.

+

0412 Renteinntekt

+

200

0413 Rentekostnader

÷
+
÷
+
+
÷

4 000

0414 Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap ved realisasjon av aksjer mv.
0415 3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden
0416 Andel overskudd/underskudd og eventuelt gevinst/tap knyttet til andel i
deltakerliknet selskap - posten skal nyttes kun av enkeltpersonforetak, se rettl.

9940 Årsresultat - ANS/KS/DA overfører beløpet til post 1110 i RF-1215 (selskapsoppgaven).=
For samvirkeforetak, se rettledningen!
9980 For samvirke: Etterbetaling, bonus mv. ekskl. MVA til andelseiere/medl.

÷

9985 For samvirke: Næringsinntekt/underskudd - beløpet overføres til post 201
i RF-1028 (selvangivelse for aksjeselskap mv.)

=

234 852

Spe s ifik as jon av privatk onto
Nærings k os tnade r ute n fradrags re tt/
e ge nk apitalk orre k s jone r
2051
2052
2053
2060

Ikke f radragsberettigede
representasjonskostnader
Ikke f radragsberettigede
kontigenter/gav er
Andre ikke f radragsberettigede kostnader
Sum næringskostnader
uten fradragsrett

2010

=

2061

Kontantuttak

2063

Uttak av drif tsmidler

2064

Uttak av v arer og tjenester

2065

Bolig i næringsby gg

2067

Ly s og v arme priv at
Priv ate kostnader til
elektronisk kommunikasjon
Div erse andre priv ate
kostnader

2054

Skattef rie inntekter

2068

2055

Innskudd kontanter

2069

2056

Innskudd andre eiendeler

2072

Skatter

2057

Fradragsf ørt bruk av priv at bil etter sats

2075

Priv at bruk av næringsbil

2077

Premie til egen sy keog uly kkesf orsikring
Premie til tilleggstry gd
f or sy kepenger

2058

Positiv e egenkapitalkorreksjoner

2059

Negativ e egenkapitalkorreksjoner

÷

2078

2070

Sum egenkapitalkorreksjoner

=

2079

Egenkapitalavstemming
0420

Sum privatkonto

15 000

183 700

49 652

248 352

=

(beløp i hele kroner)

Skattemessig egenkapital per 31.12.2009 fra post 9960

232 500

+
÷
÷

0421 Årsresultat f ra post 9940
0422 Priv atkonto (spesif isert ov enf or) f ra post 2079
0423 Næringskostnader uten f radragsrett (spesif isert ov enf or) f ra post 2060

÷
+
÷
=

0424 Egenkapitalkorreksjoner spesif isert ov enf or f ra post 2070
0425

2010

Sum skattemessig egenkapital per 31.12.2010 - Skal være lik post 9960

234 852
248 352

219 000

Underskrift
Sted og dato

Underskrif t

Henv endelse rettes til
Det v ises til rettledning som er utarbeidet til hjelp v ed utf y lling av
Næringsoppgav e 1; RF-1176 og RF-1178

Telef onnummer
Alternativ 3

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets
Bil nr 1 1175-4delegeringsv edtak av 24. oktober 1991, jf . ligningslov en § 4-4 nr. 7

Landbruk 2010

Skatteetaten

Nav n (f or enkeltpersonf oretak)

Fødselsnummer (11 sif f er)

G.nr.

Org.nr. (f or selskaper)

B.nr.

, Alternativ 3
Virksomhetens nav n (f or selskaper)

I. Diverse opplysninger
Hvilken type næring gis det opplysninger om i denne oppgaven?
Jordbruk/
gartneri

Skogbruk

Pelsdyrnæring

Oppfyller salget vilkårene i
skatteloven § 9-13 for hel eller
delvis skattefrihet for gevinsten?

Er det kjøpt eller solgt
gårdsbruk eller skog i året?

Reindrift

Kjøpt

Solgt

Ja

Nei

De rs om s alge t e r s k atte plik tig, m å de t le ve re s ve dle gg til s e lvangive ls e n s om vis e r forde ling av vede rlage t på jord, sk og,
bolige r og de øvrige drifts m idle r, og hvordan de e nk e lte ge vins te r e r be re gne t.
Jordbruk s fradrag

Sk ogbruk

Krev es jordbruksf radrag, skal du besv are spørsmålene:
Produseres og omsettes det jordbruksprodukter
av et ikke ubety delig omf ang?
Er v ilkåret om botid på drif tsenheten
oppf y lt? Se rettledningen

X

Ja
Ja

X

Nei

Dersom gjennomsnittslikning ikke har startet,
oppgi hv ilket år og dato eindommen ble ov ertatt:

Nei

Krev es start på gjennomsnittslikning i år?

II. Oversikt over antall dyr
Dy regruppe

Ja

X

Nei

III. Opplysninger om arealstørrelse og
arealbruk (i dekar)

Antall per 31.12.10

Antall per 31.12.09

121

Eiendommen(e)s totale dy rkede areal

101

Hester

122

Leid dy rket areal

+

102

Storf e

123

Bortleid dy rket areal

-

103

Griser

124

Sum dy rket areal

=

104

Sauer

105

Geiter

125

Gras/beite

106

Høner/ky llinger

126

Korn / Oljev ekster

107

Annet f jørf e

127

Poteter / Grønnsaker

108

Pelsdy r

128

Frukt / Bær

109

Rein

Hvor mange dekar er anvendt til:

Veksthus
110
111

Andre
dy r

Bifolk

150

129

150

Veksthusareal i m²

IV. Opplysninger vedrørende utleie av boliger/leiligheter/hybler (inklusive utleid våningshus og/eller kårbolig)
141

Antall utleide boenheter på gården

142

Ty pe boenhet

143

Nav n på leietaker

Utleief orhold 1

Utleief orhold 2

Utleief orhold 3

Nav n på leietaker
144

Utleieperiode

145

Leies boenheten ut helt eller delv is v ederlagsf ritt?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

146

Leies boenheten ut som ledd i arbeidsf orhold?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

147

Er boretten innberettet?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

148

Fastsatt årlig leiev erdi v ed v ederlagsf ri utleie

149

Brutto årlig leieinntekt v ed utleie mot v ederlag

150

Samlede aktiv erte påkostninger på utleide boliger - (inngår i post 1160 i RF-1175, ev t. i post 1160 i RF-1167)

151

Samlede drif ts- og v edlikeholdskostnader på utleide boliger (inngår i post 6600 i RF-1175, ev t. i post 6600 i RF-1167)

RF-1177B

Alternativ 3

Bil nr 4 1177-1

V. Anvendelse av tidligere framførte underskudd våningshus

+

204

Årsresultat jordbruk - hentes f ra post 0402E i RF-1175 (ev t 0402E i RF-1167) inkludert ev t. andel av
ov erskudd/underskudd f ra ANS/DA jordbruk
Årets positiv e skogbruksinntekt etter gjennomsnittsberegning (hentes f ra RF-1175 post 0402E ev t. f ra RF-1167 post 0402E,
ev t. f ra RF-1221 post 1140)
Årets positiv e inntekt f ra pelsdy rnæring - hentes f ra RF-1175 post 0402B, (ev t. RF-1167 post 0402B)

205

Sy kepenger utbetalt på grunnlag av personinntekt f ra jordbruk, skogbruk og pelsdy rnæring

+

206

Sum - hv is negativ t beløp, behøv er postene nedenf or ikke f y lles ut.

=

207

Jordbruksf radrag - hentes f ra post 437.

-

208

Positiv t beløp f øres til post 209c, dersom det i post 220a er beløp til f ramf øring

=

201
203

-

+
+

VI. Beregning av den del av tidligere framført underskudd ved "drift" av våningshus som anvendes i året
209

Framf ørt underskudd –
i samsv . med post 220a.

Hentes f ra SA post 3.4 f ør
ev t. f radrag i post 3.3.11

Beløpet hentes f ra post 208
- bare hv is dette er positiv t

I post d f øres lav este av post b
og c. NB! Ikke høy ere enn post a

a)

b)

c)

d)
Beløpet i post 209d skal f øres i selv angiv elsen post 3.3.11

VII. Oversikt over ikke anvendt underskudd ved "drift" av
våningshus fra årene 1995 - 2004 som kan framføres

220

Ikke anv endt
Anv endt i 2010
underskudd f ra
årene 1995 - 2004
a)
b)

-

Rest til f ramf øring
senere år
c)

=

VIII. Opplysninger vedrørende kår og kårbolig
Det skal kun krysses av dersom det er endringer fra forrige år!
Ov er
60 til
Under
Kårboligens bruksareal er:
100m2
100m2
60m2
Mangler kårboligen bad/dusj eller wc?

Ja

Nei

Er av st. til kommunens adm.
senter ov er 15 km
Er kårkontrakten endret? - Alle kostnader
skal nå bæres av kårmottaker

Ja

Nei

Ja

Nei

241

Aktiv erte påkostninger på kårbolig i året

242

Kostnader til v edlikehold, f orsikring mv .

Sammendrag av kårytelser
243

Leiev erdi kårbolig

244

Uttak av naturalia til kår f ra jordbruk

245

Uttak av naturalia til kår f ra skogbruk

246

Fri strøm og ev t. kontantkår

247

Totale kåry telser.
(Skal lønnsinnberettes på kode 216)

X. Skogbruk – regnskapsutdrag
Post i N.O.

2010

261

3000

Skurtømmer (bartrær)

262

3000

Massev irke bartrær

263

3000

Lauv trev irke

264

3000

Rotsalg

265

3000

Ved

266

Øv rige inntektsposter (inklusiv e uttak)

267

30003900
9900

SUM DRIFTSINNTEKTER

=

268

9910

Drif tskostnader

-

269

9920

DRIFTSRESULTAT

=

Sjablongberegnet inntekt f ra biomasse-/v edproduksjon som (v algf ritt)
er ov erf ørt jordbruk, 55% av brutto produksjonsinntekt
Korrigering f or kapitalinntekter/-kostnader som inngår i drif tsresultatet,
men som ikke skal inngå i gjennomsnittslikningen

270
271
272
273

3890
7890

+

-

+

Korrigering f or beløp f ra gev inst- og tapskonto
KORRIGERT DRIFTSRESULTAT -

2009

Ov erf øres til post 345 f or gjennomsnittsberegning

XI. Ekstraordinær fordeling av tømmeravvirkning etter naturkatastrofer
281

Rest per 1. januar 2010 av ikke skattlagt av v irkning etter naturkatastrof e i tidligere år

282

Av dette medtatt i 2010 under post 345. For deltakerliknet selskap legges beløpet
til selskapsoppgav ens post 102

-

283

Rest til senere inntektsf øring

=

284

Ov erskudd på ekstraordinær av v irkning i 2010 etter naturkatastrof e - legg v ed egen beregning

285

Av dette medtatt i 2010 under post 345. For deltakerliknet selskap legges beløpet
til selskapsoppgav en post 102

-

286

Rest til senere inntektsf øring, av settes mot post 2097 i balansen

=

Alternativ 3

Bil nr 4 1177-2

XII. Beregning av skattepliktig del av skogfond (skal overføres til post 3900 i RF-1175, evt. post 3900 i RF-1167)
For beregning
av skattef ordel

Brutto inntektsf øring

301

Alle utbetalinger f ra skogf ondkonto til inv esteringer med skattef ordel (skogkultur, skogsv eier, miljøtiltak, skogbruksplan mv .)

a)

302

Innbetalte of f entlige tilskudd til dekning av de utbetalinger som er f ørt i post 301

-

303

Grunnlag f or beregning av skattef ordel

304

Beregnet skattef ordel

-

305

Of f entlig tilskudd, til dekning av inv estering med skattef ordel, som er innbetalt på skogf ondkonto
i 2010, men etter utgangen av året som skattef ordelen ble beregnet og f ratrukket i post 304
Tilbakef øring av tidligere beregnet skattef ordel på anv endt del av skogf ond som er
dekket av beløp oppgitt i post 305

+

306
307

Utbetalt f ra skogf ondkonto til f ormål uten skattef ordel

308

Sum skattepliktig inntekt - inngår i post 266 i f elt X skogbruk og
i post 3900 i RF-1175 (ev t. RF-1167)

+

XIII. Spesifikasjon av formuesverdier knyttet til skogeiendom
311

Kapitalisert v erdi av jaktrettigheter
ny ttet av skogeieren selv

b)

Antall f elte dy r

x

(ikke skogens avkastningsverdi)

Sats etter takseringsreglene

x

Kapitaliseringsf aktor

Ty pe f ormuesv erdi

=

10

Leieinntekter uten f radrag
f or administrasjonskostnader

Kapitaliseringsf aktor

312

Kapitalisert krav på f esteav gif t

x

10

= +

313

Kapitaliserte leieinntekter f ra jakt- og f iskerettigheter

x

10

= +

314

Kapitaliserte leieinntekter f ra andre utleide rettigheter

x

10

= +

315

Kapitaliserte leieinntekter f ra andre utleide rettigheter

x

10

= +

316

Sum

(Enkeltpersonf oretak ov erf ører beløpet til selv angiv elsen post 4.5.4.
ANS/KS/DA ov erf ører beløpet til selskapsoppgav en post 512.)

=

XIV. Reindrift – regnskapsutdrag
Post i N.O.

2010

321

3000

Slakt

322

3000

Videref oredlede samt bearbeidede produkter f ra reindrif t

323

3000

Liv dy r

324

3400

Of f entlig tilskudd

325

Øv rige inntektsposter

326

30003900
9900

327

9910

SUM DRIFTSKOSTNADER

-

328

9920

DRIFTSRESULTAT

=
+

330

SUM DRIFTSINNTEKTER

Korrigering f or kapitalinntekter/-kostnader som inngår i drif tsresultatet,
men som ikke skal inngå i gjennomsnittslikningen

329
3890
7890

331

2009

-

+

Korrigering f or beløp f ra gev inst- og tapskonto
KORRIGERT DRIFTSRESULTAT - Ov erf øres til post 345 f or gjennomsnittsberegning

Avviklings- og omstillingsfond for reineiere
Korreksjon f or innskudd/uttak - ov erf øres til post 0402C i
332
RF-1175 (ev t. post 0402C I RF-1167)

Uttak i 2010

-

Innskudd i 2010

=

Beregning av reindriftsfradrag
Fra post 347

Sy kepenger

+

-innsk./+Uttak f ra post 332

333

Grunnlag reindrif tsf radrag

334

Beregnet reindrif tsf radrag – ov erf øres til SA post 3.2.16 ev t. til post 441 v ed ektef ellef ordeling

+

-

=

XV. Gjennomsnittsberegning av skogbruks-/reindriftsinntekt
Kolonne A, B og C er f or skogbruk. Eies
skog i f lere kommuner angis nav n på
kommunene
341

2006

342

2007

343

2008

344

2009

345

2010

346

Sum

347

Gjennomsnittsinntekt - reindrif t

348

Korrigert drif tsresultat reindrif t f ra post 345
Korreksjon reindrif t - ov erf øres til RF-1175
post 0402C (ev t. RF-1167 post 0402C)

349
350

Gjennomsnittsinntekt - skogbruk

351

Korrigert drif tsresultat skogbruk
f ra post 345
Korreksjonsbeløp biomasse-/v edproduksjon
(hentes f ra post 270)
Sum korreksjonsbeløp - ov erf . til RF-1175
post 0402C (ev t. RF-1167 post 0402C)

352
353

A Kommune

B Kommune

C Kommune
Reindrif t

-

-

-

-

-

-

-

Alternativ 3

Bil nr 4 1177-3

XVI. Jordbruk/gartneri/pelsdyr – regnskapsutdrag
Post i
N.O.

2010

411

3000

Melk

412

3000

Egg

413

3000

Slakt (unntatt f jørf e)

414

3000

Liv dy r (unntatt f jørf e)

415

3000

Fjørf e - liv dy r/slakt

416

3000

Korn, f rø

417

3000

Stråf ôr

418

3000

Poteter

419

3000

Grønnsaker

420

3000

Frukt og bær

421

3000

Blomster, planter

422

3000

Honning

423

3000

Skinn, pelsdy r

424

3000

Liv dy r, pelsdy r

425

30003900

Øv rige ordinære inntektsposter

426

9900

SUM DRIFTSINNTEKTER

427

9910

428

9920

429

300 000

300 000

61 500

61 500

=

361 500

361 500

SUM DRIFTSKOSTNADER

-

122 848

135 148

DRIFTSRESULTAT

=

238 652

226 352

Sy kepenger

+

238 652

226 352

430

9925

Andre inntekter (som ikke inngår i drif tsinntektene)

+

431

9928

Andre kostnader (som ikke inngår i drif tskostnadene)

-

432

Inntekt f ra biomasse-/v edproduksjon - Se rettledning!

+

433

Inntektsgrunnlag fra jordbruk/pelsdyrnæring for beregning av jordbruksfradrag

=

434

Grunnlag for jordbruksfradrag fra deltakelse i samdrift – skal hentes
fra RF-1221 (”Deltakeroppgaven”). Beløpet er post 1155 fratrukket post 1156.

+

436

Totalt Inntektsgrunnlag for beregning av jordbruksfradrag

=

437

2009

238 652

Beregnet jordbruksfradrag, se rettledningen, overføres selvangivelsen (RF-1030)
post 3.2.15, evt. til post 440 ved ektefellefordeling

113 225

109 289

XVII. Ektefellefordeling av de spesielle fradragene.
(Fy lles ut av alle som krev er ektef ellef ordeling av disse f radragene i selv angiv elsen)
440

Jordbruksf radrag f ra post 437

Samlet f radrag
440.1

440.2

Hov edutøv er
440.3

Ektef elle

441

Reindrif tsf radrag f ra post 334

441.1

441.2

441.3

XVIII. Opplysninger vedr. gevinst (fra realisasjon av grunnareal i jord-/skogbruk) som etter
skatteloven §12-11 fjerde ledd ikke skal inngå i beregnet personinntekt, se rettledningen
450

Vederlag

451

Inngangsv erdi

452

Gev inst

453

Den del av gev insten som tas til inntekt i år, f øres her. Samme beløp skal f øres i post 1.6 i RF-1224 (Skjema
f or beregning av personinntekt) og trekkes dermed ut av grunnlaget f or beregning av personinntekten.

-

Unde rs k rift
Dato
Henv endelse
rettes til
Det v ises til rettledning (RF-1178) som er utarbeidet til hjelp v ed utf y lling av
RF-1175 og RF-1177
Alternativ 3

Underskrif t
Telef onnummer

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets
delegeringsv edtak av 24. oktober 1991, jf . ligningslov en § 4-4 nr. 7
Bil nr 4 1177-4

Varelager i landbruk 2010

Skatteetaten

Brukerens nav n

Fødselsnummer

, Alternativ 3

Dyrebeholdning i jordbruk, pelsdyrnæring og reindrift
31.12.2009
Antall

Pris

Endring i året
Verdi

Født

Kjøpt

Solgt

31.12.2010
Eget
f orbruk

Krepert

Antall

Pris

Verdi

Ky r f ra 1.1
Ky r tilf ørt i året
Kv iger > 12 md
Kv iger < 12 md
Okser > 12 md
Okser < 12 md
Sum storfe
Av lsgriser f ra 1.1
Av lsgriser tilf ørt
i året
Slaktef erdige
griser
Slaktegriser ca
4 md
Slaktegriser ca
3 md
Slaktegriser ca
2 md
Andre griser
< 2 md
Sum griser
Sauer f ra 1.1
Sauer tilf ørt i året
(> 12 md)
Sauer < 12 md
Geiter f ra 1.1
Geiter tilf ørt i året
(> 9 md)
Geiter < 9 md
Sum småfe
Verpehøner
Ky llinger
Annet f jørf e
Sum fjørfe
Sølv rev
Blårev og
annen rev
Mink
Sum pelsdyr
Rein ov er 1 år
Rein under 1 år
Sum rein
Kaniner/Bif olk

150

250

37 500

150

280

42 000

Hester 4 år og
eldre
Hester under 4 år
SUM BUSKAP

RF-1179B

37 500

42 000

Alternativ 3

Bil nr 5 1179-1

Varelager i jordbruk/gartneri, pelsdyrnæring og reindrift
Brukerens nav n

Fødselsnummer

, Alternativ 3

Verdi

Råvarer og innkjøpte halvfabrikata
Til planteprod. - gjødsel, kalk, såv arer, settepoteter, plantemidler, konserv eringsmidler m.v .
Til husdy rprod. - kraf tf ôr, stråf ôr m.v .
Driv stof f , smøremidler m.v .
Emballasje og by gningsmaterialer
Innkjøpte by gningsmaterialer f or v åningshus
Annet
Sum - ov erf øres til næringsoppgav en post 0110

Verdi

Varer under tilvirkning (for planteskoler og gartnerier m.v.)
Planter i v eksthus
Planter på f riland
Sum - ov erf øres til næringsoppgav en post 0120
Ferdig egentilvirkede varer

Mengde

Pris

Verdi

Mengde

Pris

Verdi

Hv ete, rug
By gg
Hav re
Annet - raps/ry bs, f rø m.v .
Grov f or, rotv ekster m.v .
Poteter
Grønnsaker og f rukt
Lev ende planter
Annet
Sum - ov erf øres til næringsoppgav en post 0130
Selvproduserte varer som skal nyttes i egen produksjon
Surf ôr
Annet stråf ôr
Rotv ekster og poteter
Såv arer og korn til f ôr
Annet
Sum - ov erf øres til næringsoppgav en post 0160 (ikke f ormue i selv angiv elsen)

Varelager i skogbruk
Verdi

Råvarer og innkjøpte halvfabrikata
Gjørdsel, plantev ernmidler m.v .
Driv stof f , smøremidler m.v .
Antall

Vedsekker
Sum - ov erf øres til næringsoppgav en post 0110
Mengde

Ferdig egentilvirkede varer
Lager av sagtømmer, slip m.v .
Antall m³ v ed f or salg (løsmål)
Antall m³ v ed f or eget bruk (løsmål)
Sum - ov erf øres til næringsoppgav en post 0130

Alternativ 3

Bil nr 5 1179-2

Pris

Verdi

Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2010

Skatteetaten

Se i rettledningen om fortegnsbruken i skjemaet
Nav n

Fødselsnummer

Alternativ 3
Virksomhets-/kontoradresse (Næringsdriv ende som har næringsinntekt i f lere kommuner, skal oppgi disse)

Postnr.

Poststed

3158

ANDEBU

Ty pe næring (Se rettledningen)

Nærings ID

Birøkt

A

Basisberegning
1.1 Beløp ov erf ørt f ra Næringsoppgav e 1 (post 0402E), f ra Næringsoppgav e 2 (post 0402E),
f ra Næringsoppgav e f or billedkunstnere (post 2.90) eller f ra Drif tsresultat i selv angiv elsen RF-1030.
1.2 Renter på den f oretaksgjeld til f inansinstitusjoner som er f ørt i post 2.10 (se rettledningen til post 2.10), og renter på
drif ts-/kassekreditt og f oretakslån som er tatt opp og nedbetalt i året.
1.3 Kapitalinntekter (av kastning og gev inster, ikke renter) kny ttet til f inansobjekter, eller til realobjekter som ikke har v irket i
v irksomheten. (Inntekten må v ære f ørt i næringsoppgav en eller drif tsresultat i RF-1030 og inngå i post 1.1).
Om rentestøtte f ra Innov asjon Norge, se rettledningen.

-

1.4 Reduksjonsbeløp f or leid eiendom mot innskudd

-

1.5 Kapitalkostnader (ikke renter) og tap kny ttet til f inansobjekter, eller til realobjekter som ikke har v irket i v irksomheten.
(Kostnaden må v ære f ørt i næringsoppgav en eller drif tsresultat i RF-1030 og inngå i post 1.1)

+

1.6 Gev inst v ed realisajon av tomt i jord-/skogbruk som ikke skal inngå i beregnet personinntekt.
(Beløp ov erf ørt f ra RF-1177 post 453)

-

238 652

-

1.7 Sum
1.8 Skjermingsf radrag (Positiv t beløp f ra post 2.11 eller 2.12 multiplisert med skjermingsrenten)

a)

260 750

Skjermingsrente
X 2,2 %

1.9 Sum f or v idere beregning av årets personinntekt.
Dersom f ordeling mellom ektef eller, ny ttes beløpene i post 1.10 f or den v idere beregning

Ektefellefordeling

=

234 652

-

5 736

=

228 916

Ektefelle

(Fordeling av post 1.9 mellom ektef eller)

1.10 Ved ektef ellef ordeling multipliseres summen
i post 1.9 med v edkommende ektef elles prosentandel
og beløpet beny ttes i v idere beregning

4 000

% andel

a)

% andel

b)

Beregning av lønnsfradrag
Postene 1.11 - 1.16 f y lles bare ut dersom det er lønnstakere i v irksomheten
1.11 Lønnskostnader, arbeidsgiv erav gif t og andre try gdeav gif ter
v edrørende ansatte. Beløpet utregnet i post 1.11 b skal ov erf øres
til post 1.15.
a)
b)
X 15 % =
1.12 Beløpet hentes f ra post 1.9 Ektef eller som f ordeler
inntekt henter tallet f ra postene 1.10 a og b
1.13 6 ganger f olketry gdens gjennomsnittlige
grunnbeløp f or 2010
1.14 Dif f eransen mellom post 1.12 og post 1.13,
=
men ikke lav ere enn null
1.15 Beløpet hentes f ra post 1.11 b. Ektef eller som
f ordeler inntekt, beny tter samme prosentv ise
andel av beløpet i post 1.11 b som i post 1.10.
1.16 Lønnsf radrag. Her f øres det lav este av beløpene i post 1.14
og 1.15. Lønnsf radraget kan ikke bringe beregnet personinntekt
under null eller øke et negativ t grunnlag (se rettledningen).

-

448.326

448.326

=

-

-

Samordning/fremføring av negativ beregnet personinntekt
1.17 Årets beregnede personinntekt f ør samordning/f remf øring

=

=

1.18 Negativ beregnet personinntekt f ra tidligere år (negativ beregnet
personinntekt f ra ANS/DA/KS kan ikke f remf øres) - se rettledningen
1.19 Fradrag f or negativ beregnet personinntekt som er ov erf ørt f ra annen
v irksomhet, som det kan f oretas samordning med – se rettledningen
1.20 Tillegg f or negativ beregnet personinntekt som er ov erf ørt til annen
v irksomhet, som det kan f oretas samordning med – se rettledningen
1.21 Tillegg f or negativ beregnet personinntekt som kan samordnes
med uttatt arbeidsgodtgjørelse f ra ANS/DA/KS i år – se rettledningen
1.22 Tillegg f or negativ beregnet personinntekt som kan samordnes
med lott f ra f iske i år – se RF-1213 post 118
1.23 Årets beregnede personinntekt
Er resultatet under null, v iser dette den beregnede negativ e personinntekten
som kan f remf øres til f radrag f or senere år.
(Negativ beregnet personinntekt skal ikke f øres i selv angiv elsen)

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

=

=

228 916

228 916

1.24 Opply sningspost (f or de som v elger å ikke ny tte post 1.18 til å redusere
positiv beregnet personinntekt med f remf ørt negativ beregnet personinntekt
f ra tidligere år) – se rettledningen

Spesifisering av positiv beregnet
personinntekt fra post 1.23

Ektefelle

Ov erf øres selv angiv elsen (RF-1030) post 1.6.1 eller
1.6.2, se rettledningen

Fiske, jord- og skogbruk,
pels- og reindrif t og
f amiliebarnehage
i eget hjem

Personinntekt

1.33

RF-1224B

Annen næring

1.34
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Fiske, jord- og skogbruk,
pels- og reindrif t og
f amiliebarnehage
i eget hjem
1.35

228 916

Annen næring

1.36

Beregning av skjermingsgrunnlaget:
Verdsettelsesmetode

Avskrivbare driftsmidler

2.1

Inngående v erdi

Utgående v erdi

Saldogruppe A: Kontormaskiner mv .
Saldogruppe B: Erv erv et f orretningsv erdi

+

+

+

150 000 +

Saldogruppe D: Personbiler, traktorer mv .

+

+

Saldogruppe E: Skip, f artøy er mv .

+

+

Saldogruppe F: Fly og helikopter

+

+

Saldogruppe G: Anlegg f or ov erf øring og
distribusjon av elektrisk kraf t mv .

+

+

+

200 000 +

Saldogruppe I: Forretningsby gg

+

+

Saldogruppe J: Fast teknisk installasjon i by gninger

+

+

Drif tsmiddel som av skriv es lineært

+

+

2.2 Ikke av skriv bare drif tsmidler

+

+

2.3 Andre erv erv ede immaterielle rettigheter

+

+

2.4 Aktiv erte f orsknings- og utv iklingskostnader

+

+

+

37 500 +

2.6 Kundef ordringer

+

+

2.7 Lev erandørgjeld/f orskudd f ra kunder

÷

÷

2.8 Sum

=

387 500 =

354 000

=

370 750

Saldogruppe C: Vogntog, lastebiler mv .

Saldogruppe H: By gg og anlegg mv .

2.5 Varer (inkl. buskap)/v arer under tilv irkning

S

S

S

2.9 Sum skjermingsgrunnlag f ør gjeldsf radrag (inngående + utgående v erdier i post 2.8) / 2)
2.10 Foretaksgjeld til f inansinstitusjoner og f oretaksgjeld
kny ttet til mengdegjeldsbrev , se rettledningen

Inngående v erdi

Utgående v erdi

120 000

X

12

12

192 000

42 000

(Inng. + utg. v erdi) / 2

100 000 ÷

110 000

=

260 750

2.11 Sum Beløpet ov erf øres til post 1.8 a. Er v irksomheten drev et bare en del av året,
ov erf øres beløpet til post 2.12.
2.12 Er v irksomheten drev et en del av inntektsåret, beregnes f orholdsmessig andel av
skjermingsf radraget. Kun hele måneder regnes med.
Beløpet ov erf øres til post 1.8a
Ov erf ørt f ra post 2.11 X antall hele mnd.

120 000

=

Underskrift
Dato

Underskrif t

Regnskapsf ørerens nav n
Forretningsadresse (gate)

Postnr

Poststed

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsv edtak av 28. nov ember 1994, jf ligningslov en § 4-4 nr. 7.
Det v ises til egen rettledning (RF-1225) som er utarbeidet til hjelp v ed utf y llingen av Skjema f or beregning av personinntekt (RF-1224).
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