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Rettledning til RF-1177 Landbruk 2017 
 

Fastsatt av Skattedirektoratet 

  I. Diverse opplysninger: 
Det settes kryss for den/de næringer som 
drives. 

De som har foretatt helt eller delvis salg av 
gårdsbruk eller skogeiendom i 2017, skal 
levere skjemaet RF-1294. De som har 
kjøpt gårdsbruk eller skogeiendom i 2017, 
skal levere skjemaet RF-1013. 

Det skal oppgis beløp for evt. salg av 
melkekvote. Det må skilles mellom kvote 
solgt til staten og kvote solgt privat. 

II. Oversikt over antall dyr 
Ifølge § 6-1 i forskrift av 01.12.2004 til 
bokføringsloven, er bokføringspliktige 
pålagt å dokumentere sitt varelager 
gjennom en «spesifisert oppstilling» 
(varelagerliste) som er beskrevet i 
forskriften. Av listen skal bl.a. framgå 
verdien for hver enkelt vare, og de 
nødvendige spesifikasjoner som viser 
hvordan denne evt. er beregnet. 

III. Opplysninger om 
arealbruken 
Her føres en oversikt over leid, bortleid og 
dyrket areal og antall dekar anvendt til de 
vekster som er nevnt i postene 125 – 128. 

IV. Opplysninger om 
boenheter på gården som 
nyttes eller skal nyttes til 
utleie 
Dersom et hus som normalt nyttes som 
kårbolig, for en periode leies ut, tas dette 
også med her.  

V. Anvendelse av tidligere 
framførte underskudd 
våningshus 
Postene 201 – 209 skal bare anvendes 
dersom det kreves fradrag for tidligere 
framførte underskudd ved ”drift” av 
våningshus fra perioden 1995 – 2004. 

Post 201 Årsresultat jordbruk 
Tallet hentes fra næringsoppgaven post 
0402E. Tallet viser netto resultat i 
næringen. 

En eventuell andel av overskudd/under-
skudd fra ansvarlig selskap i jordbruk 
medtas her. 

Post 203 
Her tillegges årets positive skattepliktige 
inntekt fra skogbruk, som hentes fra post 

554 i RF-1177 Landbruk. Også andel av 
overskudd/underskudd fra evt. skogsameie 
med deltakerfastsetting(fra post 1140 i RF-
1221) tas med her. 

Post 204 
Her tillegges årets overskudd fra 
pelsdyrnæring. 

Post 205 
Her tillegges eventuelle utbetalte 
sykepenger på grunnlag av personinntekt i 
de ovennevnte næringene. 

Post 206  
Null eller negativt beløp her betyr at det 
ikke er grunnlag for fradrag for tidligere 
framført underskudd fra drift av 
våningshuset. 

Post 207 
Her fratrekkes årets jordbruksfradrag som 
hentes fra post 438. 

Post 208   
Dersom beløpet i post 208 blir positivt, kan 
tidligere framførte underskudd fradras så 
langt beløpet rekker. Beregningen skjer i 
post 209, og beløpet føres til post 209c. 

VI. Beregning av den del av 
tidligere framført 
underskudd ved ”drift” av 
våningshus som kan tas til 
fradrag i årets inntekt. 

Post 209 
Her beregnes den del av tidligere framført 
underskudd som kan anvendes dette året. 
Denne kan ikke overstige rest anvendbar 
jordbruks-/skogbruks- og pelsdriftsinntekt 
fratrukket jordbruksfradraget (beløpet i post 
209c), og den kan heller ikke overstige 
alminnelig inntekt (før fradrag for framførte 
underskudd), post 209b. Det betyr at 
dersom tallet i post a (summen av ikke 
benyttede framførte underskudd) er lavere 
enn både post b og post c, føres tallet i 
post a til post d. Dersom tallene i post b 
og/eller post c er lavere enn post a, føres 
det laveste tallet til post d. Beløpet i post 
209d føres til skattemeldingen for inntekts- 
og formuesskatts post 3.3.11 og kommer 
direkte til fradrag i årets alminnelige 
inntekt. 

VII. Oversikt over framførte 
underskudd ved ”drift” av 
våningshus 

Postene 220 a-c 
Postene skal gi en oversikt over framførte 
underskudd fra tidligere år som ikke er 
anvendt, over hva som anvendes i året, og 
hvor mye som gjenstår for senere 
anvendelse. 

VIII. Opplysninger om kår og 
kårbolig 
Dersom alle opplysninger om kårboligen er 
gitt tidligere, og det ikke foreligger 
endringer i år, skal det ikke foretas 
avkryssing. Framgår det av kåravtalen at 
kårmottaker skal bære alle kostnadene til 
drift av kårboligen, er det bare postene 244 
– 247 som er aktuelle. 

Post 242 
Posten skal bare fylles ut dersom boligen 
er i bruk i henhold til en kåravtale, eller den 
innen kort tid skal tas i bruk som kårbolig. 

Post 243 
Det ble i 2008 gitt nye retningslinjer for 
beregning av leieverdien på kårboligen/-
leiligheten. 

Gjeldende leieverdisatser finnes i 
Skattedirektoratets takseringsregler for 
2017, § 3-2-4. 

Regler: 
Bruksareal er alt areal innenfor yttervegg 
som er innredet til boligformål, med 
minimum 190 cm takhøyde. Arealet 
inkluderer kott, ganger, vindfang mv. og 
innredede rom i kjeller og på loft. 

Dersom boligen/leiligheten ikke har bade-
/dusjrom eller wc, reduseres leieverdien 
med 25 %.  

Bor kårmottaker og kåryter i samme 
bolig/leilighet, skal kårmottakers leieverdi, 
beregnet etter sjablongverdiene, reduseres 
med 40 %. Kåryter får i disse tilfellene 
fradrag for 60 % av kostnadene (drift og 
vedlikehold) på boligen.  

Post 247 
Her framkommer summen av kårytelsene, 
som skal rapporteres i a-meldingen. 
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(IX. Beregning av fradrag for 
skiferprodusenter i Nord-
Troms og Finnmark.) 
Feltet er fjernet. Nærmere om beregning 
og føring av fradraget, se under felt XVI i 
denne rettledningen. 

X. Skogbruk – 
regnskapsutdrag for 
selskaper og innretninger  
Her føres en oppstilling over brutto 
driftsinntekter i skogbruksnæringen fra 
postene 3000 – 3900 i næringsoppgaven. 
Etter fradrag for driftskostnader i post 268 
framkommer driftsresultatet i post 269. 

Post 270 
Posten er ikke aktuell for aksjeselskap. 
Her føres fradrag for eventuell overføring 
(valgfri) av en sjablongberegnet inntekt fra 
biomasse-/vedproduksjon til jordbruk for å 
øke grunnlaget for jordbruksfradrag.  
Posten skal fylles ut selv om skogbruket 
ikke undergis gjennomsnittsfastsetting. 
Den sjablongberegnede inntekten som kan 
overføres, skal maksimalt beregnes til 55 
% av bruttoinntekten fra produksjonen av 
ved/biomasse. 

Post 271  
Her trekkes ut kapitalinntekter og tillegges 
kapitalkostnader som inngår i 
driftsresultatet, men som ikke skal medtas i 
i evt.gjennomsnittsberegning. 

Eksempler er inntekter fra utleie av 
tomtegrunn og inntekter fra fallrettigheter. 
Leieinntekter fra jakt, fiske, torvtak, grustak 
og lignende skal ikke trekkes ut. 

Gevinster eller tap ved realisasjon av fast 
eiendom må trekkes ut, da disse ikke skal 
medtas i evt. gjennomsnittsberegning. 
Gevinster/tap som inntekts-/kostnadsføres 
via gevinst- og tapskonto, føres i post 272  

Post 272 
Posten gjelder for dem som nytter 
Næringsoppgave 1. De må i denne posten 
gjøre fradrag/tillegg for beløpene som er 
ført i RF-1175 post 3890 inntektsføring 
eller post 7890 fradragsføring fra gevinst- 
og tapskonto. 

Post 273 
Når skattyter leverer næringsoppgave 2, 
må denne posten nyttes for å korrigere for 
forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, tilbakeføring av 
renter ført i næringsoppgaven, korrigering 
for skattefrie inntekter/ikke 
fradragsberettigede kostnader m m. 

Post 274 
For deltakere i ansvarlig selskap som 
fortsatt har gjennomsnittsfastsetting, skal 
beløpet overføres til RF-1220 post 101. For 
aksjeselskap overføres beløpet til post 
345. 

XI. Ekstraordinær fordeling 
av avvirkning etter 
naturkatastrofer 
Reglene om fordeling ved ekstraordinær 
hogst pga. naturkatastrofe som f.eks. 
brann, vindfall, billeangrep o.l., er opphevet 
fra og med inntektsåret 2017. 

For skogeiere som for tidligere år har 
foretatt fordeling må nettooverskuddet av 
den ekstraordinære hogsten fordeles slik at 
det hvert år tillegges årsinntekten et beløp 
som svarer til 1 1/2 års tilvekst, inntil hele 
inntekten fra hogsten av skadevirket er tatt 
med til inntekt. Årlig skal det tas til inntekt 
minst kr 10 000 av fordelingsbeløpet. 
Overskuddet av den ordinære hogsten + 
andel av overskuddet fra den 
ekstraordinære hogsten, danner 
årsinntekten fra skogen. 

Dersom en skogeier som har fått fordelt 
inntekten ekstraordinært, overdrar 
skogeiendommen før det skadde 
kvantumet er kommet med i sin helhet ved 
ansettelsen av skogens årsinntekt, er 
skogeieren forpliktet til å ta med hele det 
gjenstående beløp som årsinntekt i det 
siste hele inntektsår han driver skogen. 

For å holde regnskap med ubeskattet del 
av avvirkning etter naturkatastrofer, er det 
laget en oppstilling som viser hvor mye 
som er inntektsført i året, og hvor mye som 
gjenstår for senere inntektsføring, jf. 
postene 281 – 283. Postene 284-286 skal 
ikke benyttes 

XII. Beregning av 
skattepliktig del av anvendt 
skogfond 
Alle beløp som går inn på skogfondskonto, 
skal kostnadsføres i post 7700 i 
næringsoppgaven. Dette gjelder også 
offentlige tilskudd som går inn på kontoen. 

Oppstillingen her viser beregningen av 
totale skattepliktige inntekter fra 
utbetalinger fra skogfond og offentlige 
tilskudd. Inntektsbeløpet skal inngå i 
næringsoppgaven. 

Frigitte skogfondsmidler som brukes til 
skogkultur, bygging og opprusting av 
skogsveier, sommervedlikehold av 
skogsbilvei, miljøtiltak mv. tas etter 
hovedregelen til inntekt med 15 prosent. 
Se nærmere Finansdepartementets 
forskrift til skatteloven § 8-2-1. 

Post 301 
Utbetalte beløp fra skogfondskonto til 
formål som omfattes av reglene om delvis 
skattefrihet, skal føres både i post a og i 
post b. 

Post 302 
Det er kun i anvendte, tidligere trukne og 
innbetalte skogfondssmidler, det kan gis 
skattefordel på. Alle tilskudd må trekkes ut 
før beregningen av skattefordel. I denne 
posten føres offentlige tilskudd som er 
innkommet på skogfondskonto i året, og 
som er ytet til de samme tiltak som i året er 
dekket av skogfondsmidler under post 301. 

Post 303 
Her framkommer grunnlaget for beregning 
av skattefordel. 

Post 304 
Her føres den beregnede skattefordelen. 

Post 305 
Er det i inntektsåret kommet offentlig 
tilskudd inn på skogfondskonto til en 
investering som er foretatt tidligere år, og 
som det tidligere år er beregnet 
skattefordel på, skal beløpet føres her. 

Post 306 
Det skal ikke gis skattefordel for anvendte 
skogfondsmidler som senere blir dekket 
inn av offentlige tilskudd. Når et offentlig 
tilskudd til et godkjent tiltak blir innbetalt på 
skogfondskontoen, og det tidligere år er 
beregnet skattefordel på anvendte 
skogfondsmidler til samme tiltak, må en 
tilsvarende prosent som ble beregnet som 
skattefri av fondsmidlene, beregnes av det 
offentlige tilskuddet, og tillegges som 
skattepliktig inntekt i denne posten. 
Beløpet i post 305 skal være grunnlaget for 
denne beregningen. 

Er det gitt tilskudd som er like stort eller 
større enn anvendte skogfondsmidler til 
samme formål, tilbakeføres hele den 
tidligere beregnede skattefordelen. 

Etter at tilbakeføring av skattefordel er 
foretatt, er tilskuddsmidlene som senere 
går ut fra skogfondskonto, skattemessig å 
behandle som skogfondsmidler (som det 
kan gis skattefordel på dersom de 
anvendes til formål som oppfyller vilkårene 
for dette). 

Post 307 
Er det utbetalt beløp fra skogfondskonto i 
året til formål som ikke berettiger til 
skattefordel, føres dette her.  

Post 308  
Summen som framkommer her, inngår i 
post 507 i avsnitt XIX, evt. post 266 i RF-
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1177 og i post 3900 i RF-1175 (evt. RF-
1167). 

XIII. Spesifikasjon av 
formuesverdier knyttet til 
skogeiendom 
Formuesverdien på den økonomisk 
drivverdige skogeiendommen og 
formuesverdien på andre formuesverdier 
knyttet til skogeiendommen, beregnes hver 
for seg, og de skal føres i 
skattemelding/selskapsmelding i 
forskjellige poster.  

Formuesverdien på den økonomisk 
drivverdige skogen står oppført i den 
preutfylte skattemeldingen for inntekts- og 
formuesskatt. Formuesverdien på 
tilknyttede rettigheter som utnyttes 
økonomisk, skal derimot revideres hvert år. 

Post 311 
Her beregnes formuesverdien av 
jaktrettigheter som utnyttes av skogeieren 
selv. Det beregnes ikke formuesverdi 
dersom det ikke er gitt fellingstillatelse på 
minst ett dyr på eiendommen. Antall felte 
dyr multipliseres med verdiene for fordel av 
egen utnyttet jaktrett som framgår av 
Skattedirektoratets takseringsregler for 
2017 § 3-2-5, og produktet multipliseres 
med en ”netto” kapitaliseringsfaktor som 
for 2017 er satt til 10, se 
Takseringsreglene § 2-1-5. 

Post 312  
Etter tidligere endring av tomtefesteloven 
betraktes festeren av tomter til bolig- og 
fritidseiendommer som eier av rettigheten 
og skal formuesbeskattes for denne. 
Bortfesteren skal formuesbeskattes for et 
kapitalisert krav på festeavgift og ikke for 
festerettigheten. Da beregningen av 
formuesverdien er den samme i begge 
tilfeller, skal beløpet beregnes som anvist 
nedenfor. 

Postene 313 - 315 
I disse postene føres kapitalisert 
formuesverdi på rettigheter knyttet til 
skogeiendommen. Beregningen av 
formuesverdiene skjer ved at brutto 
leieinntekter multipliseres med 
kapitaliseringsfaktoren. Det er bare 
leieinntekten for selve rettigheten som skal 
inngå i beregningen. Vederlag for andre 
ytelser (guiding, utleie av båt, hund, 
overnattingssted mv.) holdes utenfor. Med 
”brutto” menes at 
administrasjonskostnader ikke skal trekkes 
ut. 

Ved verdsetting av bortleide grustak, 
steinbrudd og lignende vises til uttalelse fra 
Skattedirektoratet gjengitt i ”Dommer, 
uttalelser mv. i skattesaker og 
skattespørsmål” 1983, side 773. 

Post 316 
NB: Beløpet i denne posten gis 10 
prosent formuesrabatt ved 
skatteberegningen.                       
Summen i post 316 føres for 
enkeltpersonforetak i skattemeldingen for 
inntekts- og formuesskatt post 4.5.4. 
Ansvarlige selskaper 
(ANS/DA/skogsameie) fører beløpet i 
"selskapsmeldingen" post 512. 

Aksjeselskap må inkludere beløpet i 
skattemeldingen for inntekts- og 
formuesskatt post 401 D. 

XIV. Reindrift – 
regnskapsutdrag 
Her føres en oppstilling som viser 
driftsresultatet i reindriftsnæringen og 
beregningen av reindriftsfradraget. 

Post 322  
I denne posten føres alle inntekter av 
videreforedlede produkter fra rein, samt 
bearbeidede biprodukter fra rein, herunder 
husflidsvarer. Inntekt fra salg av slaktedyr 
og biprodukter til slakteri og oppkjøpere 
omfattes ikke av denne posten og føres i 
post 321.  

Post 328 
Etter fradrag for sum driftskostnader, 
framkommer i denne posten det spesifikke 
driftsresultatet for reindriftsnæringen. 

Post 329  
Her trekkes ut kapitalinntekter og tillegges 
kapitalkostnader som inngår i 
driftsresultatet, men som ikke skal medtas i 
gjennomsnittsberegningen. 

Post 330 
Posten gjelder for dem som nytter 
Næringsoppgave 1. De må i denne posten 
gjøre fradrag/tillegg for beløpene som er 
ført i  postene 3890  og 7890.  

Post 331 
Når skattyter leverer næringsoppgave 2, 
må denne posten nyttes for å korrigere for 
forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, tilbakeføring av 
renter ført i næringsoppgaven, korrigering 
for skattefrie inntekter/ikke 
fradragsberettigede kostnader m.m. 

Post 332 
Beløpet i denne posten overføres til post 
345 for gjennomsnittsberegning. 

Post 333  
Her føres avsetninger og uttak til/fra 
avviklings- og omstillingsfond for reineiere. 
Differansen mellom uttak og innskudd som 
framkommer i post 333, overføres til post 

0402 kolonne C i RF-1175, (evt. post 0402 
kolonne C i RF-1167). Er uttaket størst, blir 
det et tillegg i korreksjonsposten. Er 
avsetningen/innskuddet størst, blir det et 
fradrag i korreksjonsposten. 

Reindriftsfradrag 
Fradraget beregnes etter samme regler 
som for jordbruksfradrag, se under ”Felles 
regler for jordbruksfradrag, 
reindriftsfradrag” og ”skiferfradrag” 

Der er også gjengitt gjeldende satser for 
fradraget.  

OBS! I grunnlaget for reindriftsfradraget 
skal passive kapitalinntekter/-utgifter og 
beløp fra gevinst- og tapskonto knyttet til 
denne næringen, holdes utenfor, jf. 
postene 329 og 330. 

Post 334 og 335 
Her vises beregningen av 
reindriftsfradraget. Dette overføres til 
skattemeldingen for inntekts- og 
formuesskatt post 3.2.16. Dersom 
gjennomsnittsfastsettingen ikke er 
påbegynt, hentes beløpet som skal føres i 
post 334 fra post 332. 

XV. Gjennomsnitts-
fastsetting av inntekt fra 
reindrift og aksjeselskap i 
skogbruk  
Skattepliktig inntekt fra virksomhet i 
skogbruks- og reindriftsnæringen skal, når 
vilkårene er oppfylt, fastsettes på grunnlag 
av en gjennomsnittsinntekt. Det er nå bare 
reindrift og aksjeselskap som eier skog 
som kan ha gjennomsnittsfastsetting. For 
aksjeselskap er året 2019 siste år med 
gjennomsnittsfastsetting. 

Til og med inntektsåret 2019 kan det 
foretas gjennomsnittsfastsetting av 
reindrifts- og skogbruksinntekt fra 
ANS/sameier i eget skjema. (RF-1220). 

Post 345 
Her føres driftsresultatet for siste inntektsår 
(eksklusiv kapitalposter) som hentes fra 
postene 274/332 ovenfor for henholdsvis 
skogbruk og reindrift. 

Post 347 
Her framkommer den beregnede 
gjennomsnittsinntekten for reindriften. 

Post 348 
Her føres det korrigerte driftsresultatet fra 
reindriften, som hentes fra post 345. 

Post 349 
Her framkommer differansen mellom 
årsinntekten og gjennomsnittsinntekten i 
reindriften, som det må korrigeres for i 
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næringsoppgaven for å få fastsatt den 
skattepliktige inntekten. Beløpet overføres 
til post 0402 kolonne C i RF-1175 
(eventuelt post 0402 kolonne C i RF-1167). 

Post 350 
Her framkommer den beregnede 
gjennomsnittsinntekten for skogbruket. 

Post 351 
Her føres det korrigerte driftsresultatet i 
skogbruket, som hentes fra post 345. 

Post 352 
 Posten er ikke aktuell for aksjeselskap. 
Dersom grunnlag jordbruksfradrag skal 
økes med et inntektsbeløp fra skogbruket 
(biomasse-/vedproduksjon), føres beløpet 
fra post 270 inn i denne posten. 

Post 353 
Her framkommer den korreksjonen som 
skal føres til post 0402C i RF-1175 
(eventuelt post 0402C i RF-1167). 

XVI. Jordbruk/gartneri/ 
pelsdyr – regnskapsutdrag, 
og grunnlag 
jordbruksfradrag 
Feltet skal fylles ut, selv om en ikke 
krever jordbruksfradrag. 

De som krever jordbruksfradrag, skal 
krysse av på spørsmålene i post 439 og 
440. 

Postene 411 – 429  
Her føres en oppstilling over brutto 
driftsinntekter i j/g/p (postene 3000 – 3900 i 
næringsoppgaven) fratrukket totale 
driftskostnader – som fører til 
driftsresultatet i post 429. Dette er 
utgangspunktet for evt. beregning av 
jordbruksfradrag.  

Jordbruksfradrag 
Ved beregningen av alminnelig inntekt kan 
det gis et jordbruksfradrag i positiv 
næringsinntekt fra jordbruk, gartneri, 
pelsdyrnæring og birøkt. 

Jordbruksfradrag gis ikke i inntekt fra 
skogbruk og reindrift. Om fradrag for 
næringsdrivende innenfor reindrift, se 
nedenfor. 

Det kreves at den som er berettiget til 
jordbruksfradrag innenfor ovennevnte 
næringer, driver denne virksomheten med 
en ikke ubetydelig produksjon og 
omsetning av egne produkter. 

Fradraget er knyttet til driftsenheten. I de 
tilfeller en driftsenhet består av flere bruk, 
gis det bare ett fradrag. Der flere brukere, 
som er eiere av hver sin driftsenhet, driver 
former for samdrift, gis det ett fradrag til 

den enkelte bruker. Inntektstyper som gir 
rett til jordbruksfradrag, vil være dem som 
omfattes av Finansdepartementets forskrift 
til skatteloven § 8-1 del B. Her inngår også 
inntekter fra ”annen næringsvirksomhet”, 
når bruttoomsetningen ikke overstiger 
kr 30 000. Når øvrige vilkår er oppfylt, vil 
også kapitalinntekter som normalt ble ført i 
den tidligere næringsoppgaven for jordbruk 
inngå i grunnlaget. 

For å være berettiget til fradraget må 
brukeren i over halvparten av inntektsåret 
2017 ha vært bosatt på driftsenheten. 
Uavhengig av kravet om bosetting gis 
jordbruksfradrag til skattyter som driver 
birøkt eller pelsdyroppdrett som næring 
dersom de øvrige vilkår er oppfylt. 

I spesielle tilfeller knyttet til 
generasjonsskifter – der den yngre 
generasjon har overtatt bruket - kan det 
dispenseres fra bokravet. Også forpaktere 
som ikke kan bo på bruket, kan få 
dispensasjon fra bokravet. I alle tilfeller må 
den berettigede bo i rimelig nærhet av 
driftsenheten (under 20 km vil alltid anses 
som ”rimelig nærhet”). 

”Skiferfradrag” 
Har du næringsinntekt fra skiferproduksjon 
i Finnmark eller kommunene Karlsøy, 
Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, 
Skjervøy og Storfjord i Troms, kan du 
kreve et spesielt fradrag i inntekten. 
Fradraget må du selv beregne og føre i 
skattemeldingen for inntekts- og 
formuesskatt post 3.2.17. Om satsene og 
øvrige regler, se nedenfor. 

Felles satsregler for 
jordbruksfradrag og 
reindriftsfradrag:  
Fradragene for 2017 utgjør kr 63 500 pluss 
38 prosent av inntekt som overstiger kr 63 
500, opp til et maksimalt fradrag på 
kr 166 400 per driftsenhet.  

For skiferfradrag gjelder disse 
satsene: 
Fradraget for 2017 utgjør kr 54 200 pluss 
32 prosent av inntekt som overstiger kr 54 
200, opp til et maksimalt fradrag på 
kr 142 000 per driftsenhet. 

Det kan ikke gis mer enn ett fradrag per 
skattyter. Når skattyter driver mer enn én 
av næringene jordbruk, reindrift og 
skiferproduksjon, skal fradragene beregnes 
for hver næring. Det kan til skattyter som 
har krav på mer enn ett av fradragene, gis 
maksimalt kr 166 400 i fradrag. 

Generelt: 
Fradragene kan bare redusere inntekten 
fra disse virksomhetene ned til null. Er 
inntekten fra slik virksomhet f.eks. 
kr 14 000, blir fradraget kr 14 000. 

Den virksomhet som berettiger til fradrag, 
må ha vært drevet over halvparten av 
inntektsåret. Personer som deler inntekt fra 
den aktuelle næringen og leverer felles 
næringsoppgave, skal fordele fradraget 
mellom seg i samme forhold som de 
respektive inntekter. For jordbruksfradrag 
er det nok at én av disse er registrert 
bosatt på driftsenheten, jf. foran. 

OBS! Ved beregning av grunnlaget for 
reindriftsfradraget og ”skiferfradraget” skal 
passive kapitalinntekter knyttet til disse 
næringene holdes utenfor. 

Beregning av jordbruksfradrag 

Postene 430–436 
Her føres de postene som i tillegg til 
driftsresultatet inngår i grunnlaget for 
beregning av jordbruksfradraget  

Postene 431 og 432 
Her føres kapitalinntekter/-kostnader som 
ikke inngår i driftsresultatet, men som er 
knyttet til jordbruksdriften. 

Post 433 
Valgfritt kan de som ønsker det, ta en  
sjablongberegnet inntekt fra biomasse-
/vedproduksjon i skogbruk eller annen 
næring inn i jordbruksinntekten for å øke 
grunnlaget for jordbruksfradrag. For dem 
som overfører denne inntekten fra 
skogbruk, skal beløpet hentes fra post 523 
evt. 270 i skjemaet RF -1177 ”Landbruk”. 
Beløpet som kan overføres, skal maksimalt 
utgjøre 55 prosent av virksomhetens brutto 
produksjonsinntekt. Beløpet føres også i 
næringsoppgaven post 0402 kolonne C for 
jordbruk med positivt fortegn. 

Inntekten i den næringen som 
biomasseinntekten overføres fra, må 
reduseres tilsvarende i næringsoppgaven 
post 0402 kolonne C. 

Post 434 
Når skattyter leverer næringsoppgave 2, 
må denne posten nyttes for å korrigere for 
forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, tilbakeføring av 
renter ført i næringsoppgaven, korrigering 
for skattefrie inntekter/ikke 
fradragsberettigede kostnader m.m. 

Post 435 
Her framkommer den totale 
næringsinntekten fra jordbruk/ 
gartneri/pelsdyrnæring/birøkt som inngår i 
grunnlaget for beregning av 
jordbruksfradraget. 

Post 436  
Er du deltaker i samdrift/ANS/DA i jordbruk 
eller pelsdyrnæring og har krav på 
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jordbruksfradrag, skal den delen av 
grunnlaget for beregning av 
jordbruksfradraget som er knyttet til 
selskapet, føres her. Beløpet hentes fra 
”Deltakermeldingen” RF-1221, post 1155 
minus post 1156. Nærmere om beregning 
av grunnlaget, se rettledningen til 
”Deltakermeldingen” RF-1222. 

Deltaker i samdrift ANS/DA som har krav 
på jordbruksfradrag, men som ikke leverer 
egen næringsoppgave og RF-1177, 
beregner sitt fradrag ut fra grunnlaget som 
fremkommer i post 1155 i 
”Deltakermeldingen” RF-1221.  

Post 437  
Her framkommer det totale grunnlaget for 
beregning av jordbruksfradraget. 

Post 438 
Her føres det beregnede jordbruks-
fradraget. Posten skal bare fylles ut når 
betingelsene er oppfylt, se overskriften 
"Jordbruksfradrag" foran. 

Post 439 
For å kunne fylle ut post 438 "Beregnet 
jordbruksfradrag" må du ha svart "Ja" på 
begge kontrollspørsmålene i post 439. 

Vilkårene om botid kan være oppfylt 
dersom du har overtatt eiendommen i 
generasjonsskifte, men fortsatt bor utenfor 
selve bruket. Dessuten kan du som 
forpakter oppfylle kravene til botid dersom 
du er forhindret fra å bo på eiendommen, 
fordi bortforpakteren bor der. 

Post 440 
Her må det svares på om inntekt av 
jordbruk/gartneri/pelsdyr som skal inngå i 
grunnlag for jordbruksfradrag i post 437, 
stammer fra ansvarlig selskap med én 
felles driftsenhet. Felles driftsenhet 
innebærer at enheten maksimalt kan 
oppnå ett jordbruksfradrag, som må deles 
mellom deltakerne. Ektefeller der begge 
krever jordbruksfradrag må og krysse "ja" 
her. 

XVII. Ektefellefordeling av 
de spesielle fradragene 
De som krever fordeling av disse 
fradragene mellom ektefeller, må fylle ut 
feltene og føre beløpene i de respektive 
postene i sine egne skattemeldinger.  

Jordbruksfradrag føres til skattemeldingen 
for inntekts- og formuesskatt post 3.2.15. 
Reindriftsfradrag til post 3.2.16. 

 
 

XVIII. Opplysninger om 
gevinst ved realisasjon av 
alminnelig gårdsbruk eller 
skogbruk som etter 
skatteloven § 12-11 (4) ikke 
skal inngå i beregnet 
personinntekt. 
Fra og med inntektsåret 2016 skal gevinst 
av realisasjon av alminnelig gårdsbruk og 
skogbruk ikke inngå i personinntekts-
grunnlaget for enkeltpersonforetak etter 
skatteloven ny § 12-11 fjerde ledd. 

Gevinst av salg av alminnelig gårdsbruk 
eller skogbruk som er innvunnet før 1. 
januar 2016 skal inngå i 
beregningsgrunnlaget for personinntekt 
selv om deler av gevinsten tidfestes 
senere. Gevinst av salg av tomt fra 
alminnelig gårdsbruk eller skogbruk som 
ikke oversteg kr 150 000 , jf sktl. § 12-11 
(4) slik den lød til og med 2015, og som er 
innvunnet før 1. januar 2016, inngår ikke i 
beregningsgrunnlaget. 

Post 450 
Her føres vederlaget(ene). 

Post 451 
Her føres eiendommens beregnede 
inngangsverdi (inkludert evt. 
oppregulering). 

Post 452: 
Her framkommer gevinsten. 

Post 453 
Skal gevinsten tas over gevinst- og 
tapskonto (RF-1219), må det leveres et 
eget eksemplar av skjemaet for denne 
gevinsten. Den del av gevinsten som tas til 
inntekt i året, skal føres i denne posten. 
Dersom hele gevinsten er inntektsført i 
året, føres beløpet som er ført i post 452, 
også i post 453. Beløpet skal overføres til 
Skjema for beregning av personinntekt 
(RF-1224), post 1.6, og gevinsten trekkes 
dermed ut av personinntektsgrunnlaget. 

XIX Skogbruk – årets 
inntekter og kostnader for 
enkeltpersonforetak  

Post 501-502 
Her føres brutto driftsinntekter i 
skogbruksnæringen fra postene 3000 og 
3100 i næringsoppgaven. 

Post 504 
Her tas med inntekter fra jakt, fiske, 
torvuttak, sanduttak, festeinntekter, inntekt 
fra fallrettigheter og andre leieinntekter. 
Slike inntekter kan ikke føres på 
tømmerkonto. 

Post 505 
Her føres inntekt fra negativ saldo, oppstått 
i året eller tidligere år. Inntekten kan ikke 
føres til tømmerkonto. For inntektsår hvor 
saldo i gruppe a, c, d og j, fastsatt etter 
skatteloven § 14-42, er negativ, skal en 
andel minst tilsvarende gruppens 
maksimale avskrivningssats inntektsføres. 

Post 506 
Her føres årets inntekt/fradrag fra gevinst- 
og tapskonto. Er saldoen positiv skal minst 
20 prosent av saldoen inntektsføres. Er 
saldoen negativ kan inntil 20 prosent 
fradragsføres. Inntekten/fradraget kan ikke 
føres på tømmerkonto. 

Post 508 
Se rettledningen til post 533 

Post 509 
I denne posten føres de samlede 
driftskostnadene 

Post 510 
Dersom du fyller ut noe i denne posten, se 
til at begge kolonnene blir utfylt med 
samme beløp. Beløpene skal ha motsatt 
fortegn 

Post 523 
Her føres fradrag for eventuell overføring 
(valgfri) av en sjablongberegnet inntekt fra 
biomasse-/vedproduksjon til jordbruk for å 
øke grunnlaget for jordbruksfradrag. Den 
sjablongberegnede inntekten som kan 
overføres, skal maksimalt beregnes til 
55 % av bruttoinntekten fra produksjonen 
av ved/biomasse. 

NB: Et tilsvarende beløp må legges til i 
næringsoppgave 1 (RF-1175) post 0402 C 
for jordbruk.  

Post 526 
Her kan en bare føre inn beløp dersom det 
er overskudd i post 525 

XX Tømmerkonto (for 
enkeltpersonforetak) 

Post 532 
I denne posten skal det stå null for 
inntektsåret 2017, da ordningen med 
tømmerkonto er ny. 

Post 533  
Følgende overgangsregler til skatteloven 
gjelder for 2017: 

Dersom summen av de inntil fire siste års 
faktiske skogbruksinntekter, slik de er 
kommet til beskatning i gjennom-
snittsfastsettingen, er lavere enn summen 
av de faktiske skogbruksinntekter i samme 
periode, skal gjennomsnittsunderhenget 
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tas til inntekt for året 2017. Skattyter kan 
velge å føre gjennomsnittsunderheng etter 
første punktum på tømmerkonto,jf. § 14-
81. Dersom summen av de inntil fire siste 
års faktiske skogbruksinntekter, slik de er 
kommet til beskatning i gjennomsnitts-
fastsettingen, overstiger summen av de 
faktiske skogbruksinntekter i samme 
periode, skal gjennomsnittsoverhenget 
komme til fradrag i inntekten i 2017. 
Inntektsoverheng kan føres til fradrag i 
inntekt fra andre inntektskilder, jf. § 6-3 
eller framføres til fradrag i senere års 
inntekt dersom det ikke er andre inntekter 
å føre fradraget mot, jf. § 14-6 første ledd. 

NB: Det må foretas egenkapitalkorrigering i 
Næringsoppgave 1 (RF-1175) for beløp i 
denne posten. 

Post 534 
Beløp i denne posten må også føres i post 
0402 C i Næringsoppgave 1 (RF-1175) 

Post 535 
Her framkommer årets overskudd fra 
skogbruk som ikke er inntektsført direkte i 
inntektsåret eller årets underskudd fra 
skogbruk. . Reglene om gevinst- og 
tapskonto, jf. § 14-45, gjelder tilsvarende 
så langt de passer for tømmerkonto. 
Leverer foretaket næringsoppgave 1, 
samsvarer beløpet med post 7910 i 
næringsoppgave 1. 

Post 541 
Leverer foretaket næringsoppgave 1, 
samsvarer beløpet med post 3910 i 
næringsoppgave 1 
 

XXI. Overskudd/underskudd av 
skogbruk i året 

Post 552 
Beløpet som skal inn her fremkommer som 
summen av postene 511, 526 og 534 
 
Post 553  
Her tilbakeføres beløpet som er ført over til 
jordbruk i post 523 
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