
       
                           
 
NYHETSBREV LANDBRUKSKUNDER

 
Da nærmer det spesielle året 2020 seg slutten. Året har 
vært preget av pandemien Covid-19. For landbruket har 
stengt grensehandel og reduserte utenlandsreiser ført til 
økt salg av norske landbruksprodukter. 
 
Reduserte forholdstall på melk til 0,96 for 2020 er endret til 
1,05 i løpet av året, og til hele 1,07 for 2021. 
Overproduksjon og markedsdekning på slakt av de 
forskjellige dyreslagene har snudd til underdekning og 
markedsbalanse på alle dyreslagene.   
  
Elektronisk bilagshåndtering  
(Duett -MinSide) 
Flere er i gang med «MinSide». Vi ønsker likevel å minne 
om at vi tilbyr webløsningen. Det vil være fri etablering nå 
før nyttår. « 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! 
 
 

 Til våre landbrukskunder 

Innovasjon Norge 
Har du planer om investering i bygninger? Husk at her kan 
det være midler å søke på hos Innovasjon Norge.  

Innovasjon Norge kan gi tilskudd til driftsbygninger for 
storfe, og frittstående gjødsellager inklusiv tak for alle 
produksjoner. Det gis også tilskudd til alternative 
energikilder som solceller og biogassanlegg. 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 1,5 
millioner i forbindelse med generasjonsskifte. Den som 
overtar gården må være under 35 år for å søke om dette.  

 

Landbruksmøtet 2020 
P.g.a. Covid-19 ble det 
sammen med Strand 
Kommune besluttet å 
avlyse landbruksmøtet 
2020. Vi satser på en 
mer normal situasjon i 
2021, og at møtet kan 

gjennomføres til høsten. 

DEL 1

 NUMMER 2  

Desember 2020 
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Tidligere år har forsikringsselskapene 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.  

 

Frivillig yrkesskadeforsikring  
gjennom NAV 
For personlig næringsdrivende og frilansere er det nå 
mulig å tegne yrkesskadeforsikring for seg selv 
gjennom NAV. Prisen er 0,4% av personinntekt. Ved 
skade vil en få skattefri utbetaling ¾G årlig eller en 
engangssum. Det vil være en fordel å ha denne 
forsikringen gjennom NAV siden en da ved eventuelt 
skade allerede er inne i NAV sine systemer. 
 
(1G=101.351 kr per 1.mai  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 økes til 27.500 kr i 2021 og det er bare de som 
ikke eier bolig fra før som kan spare i BSU. 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.  
 
 
Forskuddsskatt 
Det er viktig at dere sjekker skattekortet deres nå før 
nyttår i forhold til forskuddsskatt. Den betales i 4 
terminer. Ønsker dere å endre på forskuddsskatten, 
kan vi bistå med det. Det kan være lurt å få gjort 
dette i starten av året. 
 
Skatteetaten har fra november 2020 overtatt ansvaret 
for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har 
hatt tidligere.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Fornying av husdyrforsikring 

Altinn: 
Det er nå mulig å 
registrere i Altinn at en 
vil  få varsling ved 
aktuelle frister som 
dukker opp. 

Innbetaling av 
forskuddsskatt: 

15.mars 
15.juni 

15.september 

15.desember 
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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. Det kan vi 
hjelpe dere med å få på plass om det trengs. For de som lønner 
utenom avløserlaget, er det viktig å ha yrkesskadeforsikring på alle 
avløsere. 
 
Skattekort – frikort 
Grensen for frikort i 2021 er kr 60 000. Tjener en mer enn dette må 
det bestilles nytt skattekort. 
Frikort kan deles på flere arbeidsgivere. Dette gjøres enkelt ved å 
logge inn på www.skatteetaten.no 

Avskrivinger 
Traktor og redskap kjøpt etter 20.07.20 og ut 2020 vil 
kunne avskrives med en tilleggsavskrivning på 10% 
(totalt 30%).  
 
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 2021: 
Det er noen endringer i skattesatser: 

- Skatt på alminnelig inntekt for personlig 
skatteytere og selskap er uendret, 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 %. 

- Jordbruksfradrag – bunnfradraget kr 63 500 
økes til 90 000, næringsinntekt over kr 90 000 
beregnes det 38 % fradrag, men maks kr 
190 400. 

 

 
Personfradrag 
 
Personfradraget reduseres 
fra kr 56 550 til 51 300. 
Det begrunnes med 
konsumprisjustering og at 
NRK-lisensen faller bort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.skatteetaten.no/
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Årsoppgjør og innlevering av dokumentasjon 
 
 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 2020: Resterende bilag må levers oss snarest 
mulig og senest 15.01.21. 

 
Frister 
 MVA 6. termin:        10.02.21 

 MVA årstermin:        10.03.21 

 MVA primærnæring:       12.04.21 

 Skattemelding næringsdrivende:     31.05.21 

 Tilleggsforskudds skatt:       31.05.21  

 Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister:  30.04.21 

 

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

 

 

Året som vi legger bak oss har vært «et annerledes år». Muligheten for å treffe deg 
som kunde har vært redusert der vi har måttet finne alternative løsninger. Når vi 

nå går inn i 2021, er det med håp om at det blir et mer normalisert år. 

 

Vi takker for samarbeidet i 2020!  
Vi ønsker dere en fin julehelg og et riktig godt nytt år! 

 

Med de beste ønsker fra 

 

Daglig leder 

 

http://www.tf-regnskap.no/

	Til våre landbrukskunder
	Innovasjon Norge
	Elektronisk bilagshåndtering
	(Duett -MinSide)
	Frivillig yrkesskadeforsikring
	gjennom NAV
	BSU
	Forskuddsskatt
	Fornying av husdyrforsikring
	Avskrivinger
	Ellers minner vi om følgende:
	Avløser-/ferievikar
	Frister
	Årsoppgjør og innlevering av dokumentasjon

