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Desember 2019

Til våre landbrukskunder
Nok et år er snart omme og vi kan gå inn i jula og kanskje
tenke at året 2019 ikke ble så verst når det gjelder vær og
vind i vår landsdel.
På vei inn i det nye året kommer det litt informasjon i fra oss
som kan være greit å ha med seg.

Elektronisk bilagshåndtering (MinSide)

Flere er i gang med «MinSide». Vi ønsker likevel å minne om
at vi tilbyr webløsningen. MinSide attestasjon og betaling
gjør hverdagen enklere. Du får samlet alle regningene dine
på et sted, ferdig utfylt med KID og andre detaljer for
betaling. Du godkjenner for betaling med et par klikk og
bruker BankID for sikker autentisering. Regnskapet vil være
løpende oppdatert.
Du har tilgang til fakturering – og Timeapp kan legges opp.
Ta kontakt – så finner vi en løsning for deg!

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge:
Søk først og bygg
etterpå!

Har du planer om investering i fast eiendom? Husk at her
kan det være midler å søke på hos Innovasjon Norge.
Innovasjon kan gi tilskudd til driftsbygninger for storfe, og
frittstående gjødsellager for alle produksjoner. Bygger du i
tre er det ekstra tilskudd å hente.
Viktig: Søk først og bygg etterpå!
Innovasjon
Norge
har
også
midler
til
generasjonsskiftetilskudd for investeringer opp til 1 mill i
forbindelse med generasjonsskifte. Den som overtar
gården må være under 35 år for å søke om dette.

Kjøp/salg av melkekvoter

Det åpnes for kjøp-/salg av melkekvoter over nyttår.
Påmeldingen starter 02.01.20 og det er «først til mølla»prinsippet på kjøp/salg. Denne perioden varer fram til
31. mars. Staten tar inn 80 % av kvoten i denne
perioden, og 20 % kan selges på det private
markedet.
Staten har satt ulike priser i de ulike regionene i landet.
Rogaland er blant en av tre regioner som ligger
høyest i pris på kr. 15,50 pr liter.
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Fornying av husdyrforsikring
Tidligere år har forsikringsselskapa gått ut med brev og
henta tall på dyr i forkant av fornying av forsikring. Nå går
dette på driftsinntekter inklusiv produksjonsavhengige
tilskudd fra sist godkjente regnskap. Vær OBS på dette slik
at du ikke er underforsikra.
Landbruksmøte 2020
Vi ønsker å skape et
faglig og sosialt
treffpunkt for bønder i
Ryfylke og vil sammen
med Strand kommune
planlegge et nytt
landbruksmøte i løpet
av oktober 2020.

BSU

Personlige skatteytere som er skattepliktig bosatt i Norge,
kan til og med det inntektsåret de fyller 33 år, kreve fradrag
i skatt etter reglene for boligsparing for ungdom. Maksimalt
sparebeløp er kr. 25.000 det enkelte år og samlet
sparebeløp kan ikke overstige kr 300.000. Fradrag i skatt gis
med 20 % av sparebeløpet som er satt inn på BSU-kontoen i
løpet av året.

KSL på garden din

Synes du KSL arbeidet på gården din er krevende og det
er vanskelig å få oversikt over alle krav? Vi kan hjelpe
deg!
Vi kan hjelpe deg med å få oversikt og systematisere
«dokumentjungelen», og lage de ulike oppslag og
plakater som trengs. Venter du KSL-revisjon?
Vi kan være med som tredjepart under revisjonen, eller
hjelpe deg i forkant/etterkant av revisjonen.
Visste du at fra 1. januar 2020 går KSL over i ny digital
løsning og kommer med ny logo? Du logger inn på
samme måte som før. Den nye løsningen vil være mer
brukervennlig og all historikk vil følge med over i den nye
løsningen.
Trenger du hjelp til å ta ut jordprøver og oppdatere
gjødselplanen? Vi kan hjelpe deg!

Produksjonstillegg

Vi vil minne om siste frist for endring av
produksjonstillegg er 10.01.2020.
Dette gjelder for avløserutgifter og sauer som er
kommet hjem fra heia.

Melkepriskalender

Dette er et pilotprosjekt i regi av TINE; «Prosjekt
sommermelk», der de ønsker å tydeliggjøre effekten
av å sine av kyrne to til tre uker seinere, eller
framskynde kalvingstidspunktet noen uker. Denne
kalenderen skal gi en pekepinn på differansen i
melkepris ved ulike kalvingstidspunkt, og det kan
utgjøre en melkepris som ligger 3000-4000 kr høyere
pr ku om hun kalver i mai enn i oktober.
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Avløser-/ferievikar
Skifter du avløser-/ferievikar er det viktig å melde fra om dette,
straks. Du er pliktet til å melde avløser via
A-melding hver måned. Skulle avløser slutte / engasjement
opphøre, er det viktig å melde vedkommende ut. Dette for at det
som arbeidsgiver ikke skal løpe noen forpliktelser for
vedkommende.
Husk at dere må ha arbeidsavtaler med alle avløsere og dette kan
vi hjelpe dere med å få på plass.
Som grunnlag for lønn, kreves det timeliste. Det er ikke anledning til
å lønne ut opp til grensen for tilskudd uten denne
dokumentasjonen. Timelister kan du få hos oss. Disse fylles ut,
signeres av avløser og bonde, og returneres til oss som grunnlag for
lønn.
Vi vil også minne om at innleid hjelp til pressing av baller også går
inn i grunnlag for å søke tilskudd. Da er det bare mannstimer som
gjelder.
NRK-lisens

Import

Ved import av varer fra utlandet til virksomheten, er det
viktig å oppgi organisasjonsnummeret, da MVA ikke skal
betales på grensen, som før. Dette gjelder kun for
næringsdrivende, ikke privatpersoner.

Ellers minner vi om følgende:

Salgsdokumentasjon:
Det er viktig at de formelle kravene til utgående fakturaer
følges. Skulle du ikke ha fakturaprogram eller
regningsblokk som tilfredsstiller kravene, er vi behjelpelige
med utstedelse av faktura.
Satser for 2019:
Det er noen endringer i skattesatser:
- Skatt på alminnelig inntekt for personlig
skatteytere og selskap er redusert til 22 %.
- Utbytte: Grunnlaget oppjusteres med en faktor
på 1,44, og skattlegges på mottaker deretter
med
22 %. Det betyr effektiv skattesats på utbytte
med 31,68 %.
- Jordbruksfradraget er uendret – bunnfradraget
er kr 63 500, næringsinntekt over kr 63 500
beregnes det 38 % fradrag, men maks kr
166 400.

Denne blir nå finansiert
gjennom skattesetelen
ved at personfradraget
er redusert.
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Årsoppgjør og innlevering av dokumentasjon






Vedlagt følger sjekkliste for innlevering av dokumentasjon.
Denne må gjennomgås, dokumenteres, og signeres.
Vedlagt følger også skjema vedrørende buskap,
varelager, uttak og bilskjema. De skjemaene som gjelder
din virksomhet skal fylles ut og returneres signerte til oss.
For melkeprodusenter, ligger buskapsoversikten på Tine
sine nettsider.
Dersom du i løpet av året har mottatt arv/gave, ønsker vi
opplysninger om det.



Dersom du har solgt fast eiendom, ønsker vi opplysninger
om det



BILAG for 2019: Resterende billag må levers oss snarest
mulig og senest 15.01.20.

Frister
 MVA 6. termin:

10.02.20

 MVA årstermin:

10.03.20

 MVA primærnæring:

14.04.20

 Skattemelding næringsdrivende:

31.05.20

 Tilleggsforskudds skatt:

31.05.20

 Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister:

30.04.20

Dette brevet, med tilhørende vedlegg, er også tilgjengelig på våre nettsider
www.tf-regnskap.no

Takk for samarbeidet i året som har gått!
Vi ønsker dere en riktig god jul og alt det beste for det nye året!

Med de beste ønsker fra

Daglig leder

Navn:

Buskap pr. 31.12.19
Storfe
301
Melkekyr fra 01.01, i behold 31.12
302
Melkekyr nytilført i året (har kalvet), i behold 31.12
311
Kviger over 12 mnd (ikke kalvet)
312
Kviger under 12 mnd (ikke kalvet)
321
Okser over 12 mnd
322
Okser under 12 mnd
341
Ammekyr fra 01.01, i behold 31.12
342
Ammekyr tilført i året (har kalvet), i behold 31.12
Sum antall storfe

Dyr 31.12

Antall
Født

Mistet

Gris
401
402
410
411
412
420
430

Dyr 31.12

Antall
Født

Mistet

Sau
(Avlsverer tas med i antall sauer)
501
Sauer fra 01.01, i behold 31.12
502
Sauer tilført i året (over 12 mnd/gimrer), i behold 31.12
510
Sauer under 12 mnd (lam)
Sum antall sauer

Dyr 31.12

Antall
Født

Mistet

Geit
551
Geiter fra 01.01, i behold 31.12
552
Geiter tilført i året (over 9 mnd), i behold 31.12
560
Geiter under 9 mnd
Sum antall geiter

Dyr 31.12

Antall
Født

Mistet

Fjørfe
601
Verpehøner over 20 veker
602
Livkyllinger under 20 veker
603
Slaktekyllinger
Sum antall fjørfe

Dyr 31.12

Antall
Født

Mistet

Hest
711
Hester over 12 år
712
Hester 4 - 12 år
713
Hester under 4 år
Sum antall hester

Dyr 31.12

Antall
Født

Mistet

Avlsgriser fra 01.01, i behold 31.12
Avlsgriser tilført i år (over 6 mnd), i behold 31.12
Slakteferdige griser
Slaktegriser ca. 4 mnd
Slaktegriser ca. 3 mnd.
Smågriser ca. 2 mnd.
Smågriser under 2 mnd.
Antall fødte grisunger
Sum antall griser

Dato:
Signatur:

Navn:

Varelager pr. 31.12.19
Innkjøpt varelager til eget bruk
1402

Kg

195

Innkjøpt kraftfôr storfe

196

Innkjøpt kraftfôr sau

197

Innkjøpt kraftfôr svin

198

Innkjøpt kraftfôr fjørfe

1403

Antall

181

Innkjøpt høyballer

182

Innkjøpt grasballer

Pris pr balle

Sum pris eks mva

Pris eks mva
1414

Rundballeplast, nett mv.
Antall kg

1415

Innkjøpt gjødsel
Container - stk

1418

Kanner - stk

Innkjøpt ensileringsmiddel
Liter

1471

Innkjøpt diesel
Annet innkjøpt varelager til eget bruk

Egenprodusert varelager til eget bruk
1490

Antall

181

Høyballer

182

Grasballer

kg pr balle

Sum antall kg

Diameter silo

Ringer m/fôr

Antall

Mengde

Verdi eks mva

Antall

Mengde

Verdi eks mva

1490
182

Silofôr

182

Silofôr

Egenproduserte ferdigvarer for salg (f.eks ved, tømmer mv.)
Type vare
Innkjøpte varer for salg
Type vare
Type vare
Dato:
Signatur:

Navn:

Uttak til privat 2019
Jordbruksprodukter
120
200
230
130
140
150

Antall familiemedlemmer

Antall kårfolk

Poteter
Melk
Egg
Grønnsaker
Frukt
Bær

Ved

Antall favner brukt

Eget bruk
Kår

Egen utnyttet jaktrett
Antall

(gjelder elg og hjort i eget vald - ikke fellesvald)

Type dyr
Type dyr

Fristrøm antall kWh
Heimeslakt

Antall

Sum kg slakt

Type dyr
Type dyr

Hobby og travhester

Antall

Travhester
Hobbyhester
Ponnyer
Føll
Unghester

Kontantsalg av f.eks ved, juletrær, egg, poteter mv. - legg ved egen liste
Gjeterhund sau - bilag,

Antall

Hjemmekontor Innreda rom i huset, bare brukt til kontor:
Dato:
Signatur:

Ja:

Nei:

BILSKJEMA 2019
(Til bruk i Enkeltpersonforetak)
Bruk av privat bil i næring: Redegjør for bruken i feltet nede på siden, og legg ved
kilometerliste dersom næringsbruken er over 2 000 km.
Næringsbil: Legg ved utskrift fra elektronisk kjørebok dersom dette er installert.
Navn
Adresse

Org.nr
Bil 1
Bilens registreringsnummer
Bilkategori (type bil)
Bilmerke
Årsmodell
Kilometerstand 31.12
Kilometerstand 01.01
Kilometer kjørt i året
Herav kilometer kjørt i næring
Herav kilometer kjørt til og fra arbeid
Herav kilometer kjørt privat
Forklaring på bruk av bil i næring

Dato:
Signatur:

Bil 2

