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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 
opplysninger, og kommunen har større mulighet for å 
fange opp åpenbare feil. 

 
ENDRINGER I REGELVERKET FOR SJUKE-
AVLØYSING 
 
Et av krava for å kunne nytte sjukeavløysingsordninga 
for husdyrbrukere har vært et vilkår at en har hatt ei 
næringsinntekt på minst ½ G (ca kr 50 000). Dette 
vilkåret er nå endret slik at hovedutøveren kan nytte 
avløyserordninga selv om en ikke har oppfylt dette 
kravet. Det er nå kun et vilkår om at det er levert 
næringsoppgave og at det enten er et overskudd eller 
underskudd fra jordbruk. 
 
Ektefellen som er med og deler inntekt fra bruket må 
fortsatt ha en næringsinntekt på ½ G, men her er det 
fortsatt dispensasjonsmuligheter ved oppstart, 
spesielle situasjoner ved ekstraordinært vedlikehold 
osv. 

 
TIDLIGPENSJONSORDNINGEN 
 

Jordbrukere som har hatt det vesentlige av inntektene 
sine fra jordbruk kan søke om tidligpensjon fra og med  
Det året en blir 62 år. Det er også et krav at garden må 

 
 
være solgt og egen jordbruksaktivitet avsluttet for å 
nytte ordninga. De som kommer inn under ordninga vil 
få en pensjon på kr 100 000 pr år dersom det er en 
søker på garden, eller kr 80 000 pr år for hver av 
ektefellene dersom begge er i posisjon til å søke.  
Denne pensjonen kommer i tillegg til lønnsinntekt og 
eventuell vanlig alderstrygd. Tidligpensjonen kan ut-
betales fra en er 62 år og fram til 67 år. 
 
Tidligere var det et vilkår at en ikke kan nytte 
tidligpensjonsordninga dersom en mottar uføretrygd 
eller arbeidsavklaringspenger m.m. Dette vilkåret er 
endra fra 1.1.2019, og en kan nå nytta tidligpen-
sjonsordninga selv om en skulle motta uføretrygd. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OMBYGGING FRA MILJØINNREDNING TIL 
FRITTGÅENDE INNREDNING FOR VERPE-
HØNER 
 
Innovasjon Norge i Rogaland kan nå gi tilskudd til om-
bygging fra miljøbur til innredning for frittgående 
høner. Tilskuddet er begrenset til 10 % av kostnads-
overslag eller maksimalt kr 150 000. Det legges opp til 
en enkel behandling av disse søknadene.  
Innovasjon Norge trenger kalkyle/pristilbud, eventuelle 
tegninger, finansieringsbekreftelse fra bank, regnskap, 
samt en liten beskrivelse av garden og det som skal 
gjøres. 
 

 
ÅRSMØTE 05.03.2019 KL 19:00 
 
Vi minner om årsmøte som holdes i våre lokaler på 
Særheim. I tillegg til årsmøtesakene vil vi som vanlig 
ha en kort orientering om nye skatteregler. 
 
Ellers legg vi opp til et trivelig årsmøte med vekt på 
det sosiale og det blir god servering.. 
 
Alle velkommen  
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OPPDATERT REGELVERK FOR KONTANT-
SALG 
 
Hovedregelen er at alt kontantsalg skal registreres 
fortløpende på kassaapparat, og salget skal doku-
menteres ved daterte, nummererte summerings-
strimler (kassaruller) eller tilsvarende rapporter. 
  
Fra og med 2019 er det i tillegg krav om at alle kassa-
apparater/systemer må være godkjente, i samsvar med 
kasasystemloven og kassasystem forskriften. I korte 
trekk går de nye reglene ut på at ethvert kassasystem 
må være tydelig merket med modell, type og versjon, 
med en tilgjengelig systembeskrivelse, og det er krav til 
at systemet skal kunne produsere en såkalt standard-
isert revisjonsfil i XML-format. 
 
Merk at det fortsatt er krav til daglig avstemming av 
kassen, og eventuelle differanser mellom innslått og 
opptalt kassabeholdning må kunne forklares. 
 
Det er tre viktige unntak fra kravet om kassaapparat/ 
kassasystem: 
 

 Ved kontantsalg/omsetning under kr 50.000 
eks MVA 

 Ved ambulerende og sporadisk kontantsalg 
under 3 G (for tiden cirka kr 290.000) 

 Ved ubetjent salg, typisk fra en selvbetjent 
grønnsakbod  

 
Sporadisk salg omfatter næringsdrivende som leilig-
hetsvis eller unntaksvis mottar kontant betaling for 
sine varer, mens ambulerende salg er virksomhet som 
ikke drives fra fast tilrettelagt utsalgssted.  
 
Dokumentasjonskrav uten kassaapparat 
 

I slike tilfeller kan salget dokumenteres på tre for-
skjellige måter: 
 

 Fortløpende registrering i Innbundet bok, 
med forhåndsnummererte sider 

 Gjenpart av forhåndsnummererte , daterte 
salgsbilag 

 Datert oppstilling av inn- og utleverte varer 
og kontanter 

 
Vi anbefaler at førstnevnte metode brukes, med 
følgende registreringer: 

 

 Salgsdato 

 Vareslag og –mengde 

 Salgsbeløp inklusiv MVA 
 
Dokumentasjonskrav for ubetjente salgssteder 
 

I slike tilfeller er det naturligvis umulig å registrere 
salget fortløpende. Skattemyndighetene har gitt 
anvisning på følgende dokumentasjon: 
 

 Opptelling av varebeholdning ved 
salgsperiodens start og slutt (differanse = salg) 

 Opptelling av kasse ved periodens start og 
slutt (differanse = salg i kroner) 

 Utarbeidelse av signert liste, med angivelse av 
salgsperiode 

 
Dersom kassabeholdningen er tilfredsstillende sikret 
(fastmontert, låst pengeskrin) er det ikke krav om 
daglig kassaopptelling og registering av salget. Vi 
anbefaler likevel at salget registreres med jevne 
mellomrom, eksempelvis hver uke. 
 
I et typisk ubetjent gardsutsalg selges det vanligvis 
matvarer som egg, poteter og grønnsaker, og da vil det 
ikke være problemer i forhold til merverdiavgiften, 
siden alt salget har samme avgiftssats. Men dersom 
man i tillegg selger varer med høy avgiftssats, må man 
ha et system som klarer å fordele salget mellom varer 
med høy og lav MVA.  
 
I forholdet til regnskapet er det viktig at det blir levert 
inn salgsbilag der det klart framkommer hva som er 
solgt, hvordan salget er beregnet og når salget har 
skjedd (salgsperiode). 
  
 

PERSONALNYTT 
 
Rune Høyland Undheim 
Rune starta hos oss 1. 
februar og skal jobbe 
som regnskapsfører og 
ha ansvar for egne 
kunder. Han har erfaring 
med landbruksregnskap 
fra tidligere arbeidsfor-
hold.  
Vi ønsker Rune velkommen til oss  


