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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD,
MED SØKNADSFRIST 15. MARS
I denne søknadsomgangen er det husdyrprodusenter
som kan levere søknad. Det er 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 avkortning i tilskuddet

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

TILSKUDD TIL MILJØ- OG ENERGITILTAK
For 2020 kan Innovasjon Norge gi investeringstilskudd
til varmepumper og solcelleanlegg:




Tilskudd kan gis med inntil 35 % av investeringen
Forbruket må være minst 25.000 kwh i
næringssammenheng
Solcelleanlegg/varmepumper kan ikke leases,
men må være eid av søkeren

Sett fra vår side bør da slike investeringer kunne være
aktuelle for kylling- og smågrisprodusenter samt større
melkeproduksjonsbruk. Lønnsomheten vil blant annet
være avhengig av at man bruker mesteparten av
energien selv. Videresalg på strømnettet er pr. i dag
ikke noen god butikk.
Flere banker gir nå såkalte «grønne» lån med gunstig
rente til slike investeringer, og dette er selvsagt også
med på å bedre lønnsomheten.
Enova, som er et statlig foretak som deler ut midler til
miljø- og energiformål, kan nå gi tilskudd til investering
i elektriske varebiler:



Tilskudd på kr 15.000-50.000 avhengig av
motorstørrelse
Bilen må være være eid, ikke leaset, av søkeren

Ta kontakt med vår driftsøkonomi avdeling, dersom
noe av dette er av interesse.
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ÅRSOPPGJØRET
Vi står nå foran en periode med gjennomgang av
regnskap, utfylling av skattemeldinger 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 senere.
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
lite endret fra årsoppgjøret i fjor til årsoppgjøret i år.
Skatteplanlegging er også viktig for de som måtte
tenke på å nytte tidligpensjon i jordbruket. Her er
inntekta mellom 56 og 60 år avgjørende for om en har
rett etter denne ordninga eller ikke. Tilsvarende for
deltidsbrukere med rett til AFP. Her er det inntekta
mellom 54 år og 61 år avgjørende.
Regnskapsføreren din vil være oppdatert på alle disse
områdene, og vil hjelpe med de rette vurderinger i ditt
tilfelle.

FRIST 2 MND. MVA
Termin Frist levering bilag
til oss

1
2
3

15. mars
15. mai
5. august
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