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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD, 
MED SØKNADSFRIST 15. MARS 
 
I denne søknadsomgangen er det viktig å være klar 
over følgende: 
 

 Det åpnes for søknad 1. mars via Altinn 

 Søknaden MÅ sendes inn senest 15. mars, 
fristen er absolutt! 

 Søknaden kan rettes t.o.m. 29. mars uten at 
dette får konsekvenser (forutsatt at du har søkt 
innen 15. mars) 

 Deretter lukkes søknadsportalen, og eventuelle 
feil i søknaden kan ikke lenger rettes 

 Feilopplysninger i søknaden medfører av-
kortning i tilskuddet 

 
Vi anbefaler at søknaden sendes inn så snart som 
mulig, etter 1. mars. Da har man bedre tid til å rette 
opp-lysninger, og kommunen har større mulighet for å 
fange opp åpenbare feil. 
 
 

LITT OM GRUNNLAG FOR AVLØYSERTIL-
SKUDD 
 
Avløysertilskudd kan du ikke søke om før i søknads-
omgangen i oktober. Dersom du da ikke har så store 
kostnader at du har brukt opp hele avløysertilskuddet 
kan du søke om resten innen 10. januar 2019. 
 
Her er det viktig å merke seg at også utgifter utover 
tradisjonelle utgifter til lønn eller avløyserlag, kan 
nyttes som grunnlag for avløysertilskudd. Eksempler på 
dette er: 
 

 Innleid arbeidskraft i produksjonen (etter 
faktura) 

 Andel av personarbeid i innleid maskinarbeid 
 
Man kan gå ut fra at den delen av innleid maskinarbeid 
som gjelder personarbeid kan verdsettes til kr 350 pr. 
time. Utfordringen er å finne timeantallet dersom 
fakturaer ikke inneholder opplysninger om dette, 
eksempel på fakturaer på rundballepressing, der det 
ofte opereres med en stykk pris pr. balle. 

 
SAMORDNA RÅDGIVING MED TINE  
 
Mange av våre medlemmer har etterlyst bedre sam-
handling med andre rådgivingsmiljø. Vi har nå sammen 
med Hå Rekneskapslag utarbeidet et samordna råd-
givingstilbud med TINE for interesserte melkeprodu-
senter som er TINE leverandører. Tilbudet er 
presentert på en egen informasjonsbrosjyre som følger 
dette nyhetsbrevet. 
 
Vi mener dette kan være både en effektiv og god måte 
å nytte rådgivere på - der en på en god måte kan koble 
fag og økonomi sammen. 
 
For oss er det viktig å kunne tilby slike samordna 
tjenester for flest mulig av våre medlemmer uavhengig 
av produksjon og kundeforhold. Vi er i kontakt både 
med Norsk Landbuksrådgiving Rogaland og Q-meieriet 
om tilsvarende samarbeid med dem. Dette vil vi 
komme tilbake til så snart som tilbuda foreligger. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÅRSMØTE 06.03.2018 KL 19:00 
 
Vi minner om årsmøte som holdes i våre lokaler på 
Særheim. I tillegg til årsmøtesakene vil vi ha fokus 
på klimautfordringene, og Jørn Viste – bonde på 
Nærbø – vil holde et interessant og framtidsretta 
foredrag med tittelen «Kretsløpstolken – for bedre 
N og P utnytting på gardsnivå». 
 
Som vanlig blir det også en kort orientering om nye 
skatteregler m.m. 
 
Årsmeldinga er vedlagt dette medlemsskrivet. 
 
God servering – alle velkommen  
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ÅRSOPPGJØRET 
 
Vi står nå foran en periode med gjennomgang av 
regnskap og skriving av selvangivelser m.m. Vi legger 
stor vekt på at denne gjennomgangen skal være til 
nytte for medlemmer og kunder hos oss. Det er derfor 
fint om du noterer ned spørsmål du måtte ha før 
møtet. Det er kanskje ikke alt vi kan svare på der og da, 
men i så fall tar vi opp igjen tråden seinere. 
 
Ved selve utfyllingen av selvangivelser vil vi som 
tidligere ha en avveining i forhold til personinntekt, 
med det som denne gir av sjukepenge- og trygderetter, 
opp mot ønsket om å spare mest mulig skatt. Videre vil 
tilpassing av inntekt i forhold til jordbruksfradrag også 
være et moment som må vurderes. Skattereglene er 
forøvrig lite endret fra årsoppgjøret i fjor. 
 
Skatteplanlegging er også viktig for de som måtte 
tenke på å nytte tidligpensjon i jordbruket. Her er inn-
tekta mellom 56 og 60 år avgjørende for om en har rett 
til denne ordninga eller ikke. Tilsvarende for deltids-
brukere med rett til AFP. Her er det inntekta mellom 54 
og 61 år avgjørende.  
 
Regnskapsføreren din vil være oppdatert på alle disse 
områdene, og vil hjelpe med de rette vurderinger i ditt 
tilfelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MELDINGER FRA ALTINN 
 
Alle har nok merka seg at varsling fra myndighetene  nå 
foregår via Altinn. Det er derfor viktig at den enkelte 
sjekker ut hva det varsles om. Det kan blant annet 
være varsel om tvangsmulkt fra Skatteetaten eller 
Statistisk Sentralbyrå. Gi da beskjed videre til oss der-
som det er noe vi kan hjelpe med.  

 
 
 

FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

1 15. mars 

2 15. mai 

3 5. august 
 


