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Fastsett av Skattedirektoratet 
 

 I. Diverse opplysingar 
Her kryssar ein av dei næringane som vert 
drevne. 

Skattytarar som heilt eller delvis har 
gjennomført sal av gardsbruk eller 
skogeigedom i 2017, pliktar å levere 
skjemaet RF-1294.  Dei som har kjøpt 
gardsbruk eller skogeigedom i 2017, skal 
levere skjemaet RF-1013. 

Det skal oppgis beløp for evt. sal av 
mjølkekvote. Det må skiljast mellom kvote 
selt til staten og kvote selt privat. 

II. Oversikt over talet på dyr 
I følge § 6-1 i forskrift av 01.12. 2004 til 
bokføringslova, er bokføringspliktige 
pålagde å dokumentere varelageret sitt 
gjennom ei «spesifisert oppstilling» 
(varelagerliste) som er beskrive i forskrifta. 
Av lista skal m.a. verdien av kvar enkelt 
vare gå fram, og dei nødvendige 
spesifikasjonar som viser korleis denne ev. 
er utrekna. 

III. Opplysingar om 
arealbruken 
Her fører ein ei oversikt over leigd, 
bortleigd og dyrka areal og kor mange 
dekar som er brukte til dei vekstane som er 
nemnde i postane 125 – 128. 

IV. Opplysingar om 
bueiningar på garden som 
blir nytta eller skal nyttast til 
utleige 
Dersom eit hus som normalt blir nytta som 
kårbustad, for ein periode blir leigd ut, skal 
dette òg takast med her.  

 
V. Bruk av tidlegare 
framførte underskott 
våningshus 
Postane 201–209 skal berre brukast 
dersom det blir kravd frådrag for tidlegare 
framførte underskott ved ”drift” av 
våningshus frå perioden 1995 – 2004. 

Post 201 Årsresultat jordbruk 
Talet skal hentast frå næringsoppgåva post 
0402 E. Talet viser netto resultat i næringa. 

Også part av overskott/underskott frå 
ansvarleg selskap i jordbruk skal takast 
med her. 

Post 203 
Her fører ein positiv skattepliktig inntekt i 
året frå skogbruk, som skal hentast frå post 
554 i RF-1177 Landbruk. Også del av 
overskott/underskott frå ev. skogsameige 
med deltakarfastsetting (frå post 1140 i  
RF-1221) skal takast med her. 

Post 204 
Her skal ein føre årsoverskott frå 
pelsdyrnæring. 

Post 205 
Her fører ein eventuelle utbetalte  
sjukepengar på grunnlag av personinntekt i 
dei næringane som er nemnde ovanfor. 

Post 206  
Null eller negativt beløp her betyr at det 
ikkje er grunnlag for frådrag for tidlegare 
framført underskott frå drift av 
våningshuset. 

Post 207 
Her trekkjer ein frå jordbruksfrådraget i 
året, som ein hentar frå post 438. 

Post 208  
Dersom beløpet i post 208 blir positivt, kan 
tidlegare framførte underskott trekkjast frå 
så langt beløpet rekker. Utrekninga skjer i 
post 209, og beløpet skal førast til post 
209c. 

VI. Utrekning av den delen 
av tidlegare framført 
underskot ved ”drift” av 
våningshus som kan takast 
til frådrag i inntekta dette 
året. 

Post 209 
Her reknar ein ut den delen av tidlegare 
framført underskott som kan nyttast dette 
året. Denne delen kan ikkje overstige rest 
av disponibel jordbruks-/skogbruks- og 
pelsdriftsinntekt fråtrekt jordbruksfrådraget 
(beløpet i post 209c), og han kan heller 
ikkje overstige allmenn inntekt (før frådrag 
for framførte underskott), post 209b. Det 
betyr at dersom talet i post a (summen av 
ikkje nytta framførte underskott) er lågare 
enn både post b og post c, skal talet førast 
i post a til post d. Dersom tala i post b 
og/eller post c er lågare enn post a, skal 
det lågaste talet førast til post d. Beløpet i 
post 209d skal førast til skattemeldinga for 

inntekts- og formuesskatt post 3.3.11 og 
kjem direkte til frådrag i den allmenne 
inntekta i året. 

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

Postane 220 a-c 
Postane skal gi ei oversikt over framførte 
underskot frå tidlegare år som ikkje er 
nytta, over kva som blir nytta i året og kor 
mykje som står att og kan nyttast seinare. 

VIII. Opplysingar om kår og 
kårbustad 
Dersom alle opplysningar om kårbustaden 
er gjevne tidlegare, og det ikkje føreligg  
endringar i år, skal det ikkje gjerast noko 
avkryssing. Går det fram av kåravtala at 
kårmottakar skal bere alle kostnadene til 
drift av kårbustaden, er det berre postane 
244 – 247 som er aktuelle. 

Post 242 
Posten skal berre fyllast ut dersom 
bustaden er i bruk i samsvar med inngått 
kåravtale, eller at han innan kort tid skal 
takast i bruk som kårbustad. 

Post 243 
Det vart i 2008 gjeve nye retningsliner for 
utrekning av leigeverdien på kårbustaden/-
leilegheita. 

Gjeldande leigeverdisatsar finst i 
Skattedirektoratet sine takseringsreglar for 
2017, § 3-2-4 

Reglar: 
Bruksareal er alt areal innanfor yttervegg 
som er innreidd til bustadformål, med 
minimum 190 cm takhøgde. . Arealet 
inkluderer kott, gangar, vindfang mm. og 
innreidde rom i kjellar og på loft. 

Dersom bustaden/leilegheita ikkje har 
bade-/dusjrom eller wc, skal leigeverdien 
reduserast med 25 %. 

Bur kårmottakar og kårytar i same 
bustad/leilegheit, skal leigeverdien til  
kårmottakaren, utrekna etter sjablong- 
verdiane, reduserast med 40 %. 

Kårytaren får i desse tilfella frådrag for 60 
% av kostnadene (drift og vedlikehald) på 
bustaden.  
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Post 247 
Her står summen av kårytingane, som skal 
rapporterast i a-meldinga. 

(IX. Utrekning av frådrag for 
skiferprodusentar i Nord-
Troms og Finnmark) 
Feltet er fjerna. Nærare om utrekning og 
føring av frådraget, sjå under felt XVI i 
denne rettleiinga. 

X. Skogbruk – 
rekneskapsutdrag for 
selskap og innretningar 
Her fører ein ei oppstilling over brutto 
driftsinntekter i skogbruksnæringa frå 
postane 3000–3900 i næringsoppgåva. 
Etter frådrag for driftskostnader i post 268 
kjem driftsresultatet fram i post 269. 

Post 270 
Posten er ikkje aktuell for aksjeselskap. 
Her fører ein frådrag for eventuell 
overføring (valfri) av ei sjablongutrekna 
inntekt frå biomasse-/vedproduksjon til 
jordbruk for å auke grunnlaget for 
jordbruksfrådrag. Posten skal fyllast ut 
sjølv om skogbruket ikkje blir 
gjennomsnittsfastsett. Den sjablongutrekna 
inntekta som kan førast over, skal 
maksimalt kunne utgjere 55 % av 
bruttoinntekta frå produksjonen av 
ved/biomasse. 

Post 271 
Her korrigerer ein for eventuelle 
kapitalinntekter/-kostnader som inngår i 
driftsresultatet, men som ikkje skal takast 
med i evt. gjennomsnittsutrekning. 

Eksempler er inntekter frå utleige av 
tomtegrunn og inntekter frå fallrettar. 
Leigeinntekter frå jakt, fiske, torvtak, 
grustak og liknande skal ikkje trekkjast ut.  

Gevinst eller tap ved realisajon av fast 
eigedom må trekkjast ut, då desse ikkje 
skal takast med i evt. 
gjennomsnittsutrekning. Gevinst eller tap 
som vert inntekts- eller kostnadsført via 
gevinst- og tapskonto, må førast i post 272. 

Post 272 
Posten gjeldfor dei som nyttar 
Næringsoppgåve 1. Det må i denne posten 
gjerast frådrag/tillegg for beløpa som er 
ført i RF-1175 postane 3890 og 7890. 

Post 273 
Når skattytar leverer næringsoppgåve 2, 
må denne posten nyttast for å korrigere for 
forskjellar mellom rekneskapsmessige og 

skattemessige verdiar, tilbakeføring av 
renter ført i næringsoppgåva, korrigering 

for skattefrie inntekter/ikkje 
frådragsgodkjende kostnader m.m. 

Post 274  
For deltakarar i ansvarleg selskap som 
fortsatt har gjennomsnittsfastsetting, skal 
beløpet førast over til RF-1220 post 101. 
For aksjeselskap skal beløpet førast over 
til post 345 

XI. Ekstraordinær fordeling 
av avverking etter 
naturkatastrofar 
Reglane om fordeling ved ekstraordinær 
hogst pga. naturkatastrofe som f.eks. 
brann, vindfall, billeangrep o.l. er oppheva 
frå og med inntektsåret 2017.  

For skogeigarar som for tidlegare år har 
føreteke fordeling må nettooverskottet av 
den ekstraordinære hogsten fordelast slik 
at det kvart år blir lagt til årsinntekta eit 
beløp som svarer til 1 1/2 års tilvekst, inntil 
heile inntekta i samband med hogsten av 
skadevirket er teken med til inntekt. Årleg 
skal det takast til inntekt minst kr 10 000 av 
fordelingsbeløpet. Overskottet av den 
ordinære hogsten + delen av overskottet 
frå den ekstraordinære hogsten dannar 
årsinntekta frå skogen. 

Dersom ein skogeigar som har fått fordelt 
inntekta ekstraordinært, overdreg 
skogeigedommen før det skadde 
kvantumet er kome med fullt ut ved 
fastsettinga av årsinntekta frå skogen, er 
skogeigaren forplikta til å ta med heile det 
gjenståande beløpet som årsinntekt i det 
siste heile inntektsåret han driv skogen. 

For å halde rekneskap med ikkje skattlagd 
del av avverking etter naturkatastrofar er 
det under romartal V laga ei oppstilling 
som viser kor mykje som er inntektsført i 
året, og kor mykje som står for att seinare 
inntektsføring, jf. postane 281 – 283. 
Postane 284-286 skal ikkje nyttast. 

XII. Utrekning av 
skattepliktig del av nytta 
skogfond. 
Alle beløp som går inn på skogfondskonto, 
skal kostnadsførast i post 7700 i 
næringsoppgåva. Dette gjeld også 
offentlege tilskott som går inn på kontoen. 

Oppstillinga her viser utrekninga av totale 
skattepliktige inntekter frå utbetalingar frå 
skogfond og offentlege tilskott. 
Inntektsbeløpet skal gå fram av 
næringsoppgåva. 

Frigitte skogfondsmidlar som blir brukte til 
skogkultur, bygging og opprusting av 
skogsvegar, sommarvedlikehald av 
skogsbilvei, miljøtiltak m.m. blir etter 
hovudregelen tekne til inntekt med 15 
prosent. Sjå nærmare i 

Finansdepartementet si forskrift til 
skattelova § 8-2-1. 

Post 301 
Utbetalte beløp frå skogfondskonto til 
formål som er omfatta av reglane om delvis 
skattefridom, skal førast både i post a og i 
post b. 

Post 302 
Det er berre i brukte, tidlegare trekte og 
innbetalte skogfondsmidlar det kan gjevast 
skattefordel på. Alle tilskott må trekkjast ut 
før utrekninga av skattefordel. I denne 
posten fører ein offentlege tilskott som er 
innkome på skogfondskonto i året, og som 
er ytt til dei same tiltaka som i året er dekte 
av skogfondsmidlar under post 301. 

Post 303 
Her kjem grunnlaget for utrekning av 
skattefordel fram. 

Post 304 
Her fører ein den utrekna skattefordelen. 

Post 305 
Dersom det i inntektsåret er kome inn 
offentlege tilskott på skogfondskonto til ei 
investering som er føreteke tidlegare år, og 
som det tidlegare år er utrekna skattefordel 
på, skal beløpet førast her. 

Post 306 
Det skal ikkje gjevast skattefordel for 
brukte skogfondsmidlar som seinare blir 
dekte inn av offentlege tilskott. Når eit 
offentleg tilskott til eit godkjent tiltak blir 
innbetalt på skogfondskontoen, og det 
tidlegare år er rekna skattefordel på brukte 
skogfondsmidlar til same tiltak, må ein 
tilsvarande prosent som vart rekna som 
skattefri av avgiftsmidlane, reknast av det 
offentlege tilskottet, og leggjast til som 
skattepliktig inntekt i denne posten. 
Beløpet i post 305 skal vere grunnlaget for 
denne utrekninga. 

Er det gjeve tilskott som er like stort eller 
større enn brukte skogfondsmidlar til same 
formål, skal heile den tidlegare utrekna 
skattefordelen tilbakeførast. 

Etter at skattefordel er tilbakeført, er 
tilskottsmidlane som seinare går ut frå 
skogfondskonto, skattemessig å behandle 
som skogfond (som det kan gjevast 
skattefordel på dersom dei blir brukte til 
formål som oppfyller vilkåra for dette). 

Post 307 
Er det utbetalt beløp frå skogfondskonto i 
året til formål som ikkje skal ha 
skattefordel, fører ein denne her. 
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Post 308 
Summen som kjem fram her, inngår i post 
507 i avsnitt XIX, evt. post 266 i RF- 1177 
og i post 3900 i RF-1175 (evt. RF-1167). 

XIII. Spesifikasjonar av 
formuesverdiar knytta til 
skogeigedom 
Formuesverdien på den økonomisk 
drivverdige skogeigedomen og 
formuesverdien på andre formuesgoder 
knytta til skogeigedomen, skal reknast ut 
kvar for seg, og dei skal førast i kvar sine 
postar i høvesvis skattemelding / 
"selskapsmelding". 

Formuesverdien på den økonomisk 
drivverdige skogen står oppført i den 
førehandsutfylte skattemeldinga for 
inntekts- og formuesskatt. Formuesverdien 
på tilknytta rettar som vert utnytta 
økonomisk, skal derimot reviderast kvart 
år. 

Post 311 
Her reknar ein ut formuesverdien av 
jaktrettar som vert utnytta av skogeigaren 
sjølv. Det skal ikkje reknast ut 
formuesverdi dersom det ikkje er gjeve 
fellingsløyve på minst eitt dyr på 
eigedomen. Tal felte dyr må multipliserast 
med verdiane for fordel av eigen utnytta 
jaktrett som går fram av takseringsreglane 
til Skattedirektoratet for 2017 § 3-2-5, og 
produktet må multipliserast med ein ”netto” 
kapitaliseringsfaktor som for 2017 er sett til 
10, sjå Takseringsreglane § 2-1-5. 

Post 312  
Etter tidlegare endring av tomtefestelova 
vert festaren av tomter til bustad- og 
fritidseigedomar sett på som eigar av 
retten og skal formuesskattleggjast for for 
desse. Bortfestaren skal 
formuesskattleggjast for eit kapitalisert krav 
på festeavgift og ikkje for festeretten. Da 
utrekninga av formuesverdien er den same 
i begge høve, skal beløpet reknast ut som 
tidlegare og som vist nedanfor. 

Postane 313 - 315 
I desse postane fører ein kapitalisert 
formuesverdi på andre rettar knytta til 
skogeigedomen. Utrekninga av 
formuesverdiane skjer ved at brutto leige-
/festeinntekter vert multiplisert med 
kapitaliseringsfaktoren. Det er berre 
leigeinntekta for sjølve retten som skal gå 
inn i utrekninga. Vederlag for andre ytingar 
(guiding, utleige av båt, hund, 
overnattingsstad mv.) skal haldast utanfor. 
Med ”brutto” meiner ein at kostnader til 
administrasjon ikkje skal trekkast ut. 

Ved verdsetting av bortleigde grustak, 
steinbrot og liknande viser vi til fråsegn frå 
Skattedirektoratet gjengjeve i ”Dommer, 

uttalelser mv. i skattesaker og 
skattespørsmål” 1983, side 773. 

Post 316 
NB: Beløpet i denne posten får 10 
prosent formuesrabatt ved utrekninga 
av samla skatt.                                      
Summen i post 316 skal for enkeltperson-
føretak førast i skattemeldinga for inntekts- 
og formuesskatt  post 4.5.4. Ansvarlege 
selskap (ANS/DA/skog-sameie) fører 
beløpet i "selskapsmeldinga" post 512. 

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

XIV. Reindrift – 
rekneskapsutdrag  
Her fører ein ei oppstilling som viser 
driftsresultatet i reindriftsnæringa og 
utrekninga av reindriftsfrådraget. 

Post 322 
I denne posten fører ein alle inntekter av 
vidareforedla produkt frå rein, og tilverka 
biprodukt frå rein, mellom anna 
husflidsvarer. Inntekt frå sal av slaktedyr 
og biprodukt til slakteri og oppkjøparar er 
ikkje omfatta av denne posten. Slike beløp 
skal førast på post 321.  

Post 328 
Etter frådrag for sum driftskostnader, kjem 
det spesifikke driftsresultatet for 
reindriftsnæringa fram i denne posten. 

Post 329 
Her korrigerer ein for eventuelle 
kapitalinntekter/-kostnader som ikkje skal 
takast med i gjennomsnittsutrekninga. 

Post 330 
Posten gjeld for dei som nyttar 
Næringsoppgåve 1. Dei må i denne posten 
gjere frådrag/tillegg for beløpa som er ført i  
postane 3890 og 7890. 

Post 331 
Når skattytar leverer næringsoppgåve 2, 
må denne posten nyttast for å korrigere for 
forskjellar mellom rekneskapsmessige og 
skattemessige verdiar, tilbakeføring av 
renter ført i næringsoppgåva, korrigering 
for skattefrie inntekter/ikkje 
frådragsgodkjende kostnader m.m. 

Post 332 
Beløpet i denne posten skal førast over til 
post 345 for gjennomsnittsutrekning. 

Post 333  
Her fører ein avsetningar og uttak til/frå 
Avviklings- og omstillingsfond for 
reineigarar. Differansen mellom uttak og 

innskott som kjem fram i post 333, skal 
overførast til post 0402 kolonne C i RF-
1175, (ev. post 0402 kolonne C i RF-1167). 
Er uttaket størst, blir det eit tillegg i 
korreksjonsposten. Er 
avsetninga/innskottet størst, blir det eit 
frådrag i korreksjonsposten. 

Reindriftsfrådrag 
Frådraget vert rekna ut etter dei same 
reglane som for jordbruksfrådrag, sjå under 
”Felles reglar for jordbruksfrådrag, 
reindriftsfrådrag og “skiferfrådrag”. 

Der finst óg gjeldande satsar for frådraget.  

OBS! I grunnlaget for reindriftsfrådraget 
skal passive kapitalinntekter/-utgifter og 
beløp frå gevinst- og tapskonto knytta til 
denne næringa, haldast utanfor,  jf. 
postane 329 og 330. 

Post 334 og 335 
Her går utrekninga av reindriftsfrådraget 
fram. Dette skal overførast til 
skattemeldinga for inntekts- og 
formuesskatt post 3.2.16. Dersom 
gjennomsnittsfastsettinga ikkje er 
påbegynt, hentar ein beløpet som skal 
førast i post 334 frå post 332. 

XV. Gjennomsnitts-
fastsetting av inntekt frå 
reindrift og aksjeselskap i 
skogbruk  
Skattepliktig inntekt frå verksemd innan 
skogbruks- og reindriftsnæring skal, når 
vilkåra er oppfylte, fastsettast på grunnlag 
av ei gjennomsnittsinntekt. Det er no berre 
reindrift og aksjeselskap som eig skog som 
kan ha gjennomsnittsfastsetting. For 
aksjeselskap er året 2019 siste år med 
gjennomsnittsfastsetting. 

Til og med inntektsåret 2019 kan det 
føretas gjennomsnittsfastsetting av 
reindrifts- og skogbruksinntekt frå 
ANS/sameiger i eige skjema. (RF-1220). 

Post 345 
Her fører ein driftsresultatet for siste 
inntektsår (eksklusiv kapitalpostar), som 
ein hentar frå post ane 274/332 ovanfor for 
høvesvis skogbruk og reindrift. 

Post 347 
Her kjem den utrekna gjennomsnitts-
inntekta for reindrifta fram. 

Post 348 
Her fører ein det korrigerte driftsresultatet 
frå reindrifta, som ein hentar frå post 345. 

Post 349 
Her kjem differansen mellom årsinntekta 
og gjennomsnittsinntekta i reindrifta fram, 
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som det må korrigerast for i 
næringsoppgåva for at ein skal få fastsett 
den skattepliktige inntekta. Beløpet skal 
overførast til post 0402C i RF-1175 
(eventuelt post 0402C i RF-1167). 

Post 350 
Her kjem den utrekna 
gjennomsnittsinntekta for skogbruket fram. 

Post 351 
Her fører ein det korrigerte driftsresultatet i 
skogbruket som blir henta frå post 345. 

Post 352 
Posten er ikkje aktuell for aksjeselskap. 
Dersom det skal overførast ei inntekt frå 
skogbruket (biomasse-/vedproduksjon) til 
jordbruket, fører ein beløpet frå post 270 
inn i denne posten. 

Post 353 
Her kjem den korreksjonen som skal førast 
i post 0402C i RF-1175 fram. (eventuelt 
post 0402C i RF-1167). 

XVI. Jordbruk/gartneri/ 
pelsdyr – rekneskapsutdrag, 
og grunnlag 
jordbruksfrådrag  
Feltet skal fyllast ut, sjølv om ein ikkje 
krev jordbruksfrådrag. 

Dei som krev jordbruksfrådrag, skal krysse 
av på spørsmåla i post 439 og 440. 

Postane 411–429  
Her fører ein ei oppstilling over brutto 
driftsinntekter i j/g/p (postane 3000 – 3900 i 
næringsoppgåva) fråtrekt totale 
driftskostnader  – som fører til 
driftsresultatet i post 429. Dette er 
utgangspunktet for evt. utrekning av 
jordbruksfrådrag.  

Jordbruksfrådrag 
Ved utrekninga av allmenn inntekt kan det 
gjevast eit jordbruksfrådrag i positiv 
næringsinntekt frå jordbruk, gartneri, 
pelsdyrnæring og birøkt.  

Det vert ikkje gjeve jordbruksfrådrag i 
inntekt frå skogbruk og reindrift. Om 
frådrag for næringsdrivande innanfor 
reindrift, sjå nedanfor. 

Det blir kravd at den som har rett på 
jordbruksfrådrag innanfor dei nemnde 
næringane, driv denne verksemda med ein 
ikkje uvesentleg produksjon og omsetnad 
av eigne produkt.  

Frådraget er knytt til driftseininga. I dei 
tilfella ei driftseining består av fleire bruk, 
blir det gitt berre eitt frådrag. Der fleire 
brukarar som er eigarar av kvar si 

driftseining, driv former for sam-drift, blir 
det gitt eitt frådrag til kvar enkelt brukar. 
Inntektstypar som gir rett til 
jordbruksfrådrag, vil vere dei som er 
omfatta av Finansdepartementet si forskrift 
til skattelova § 8-1 del B. Her inngår og 
inntekter frå ”anna næringsverksemd”, når 
bruttoomsetjinga ikkje overstig kr 30 000. 
Når dei øvrige vilkåra er oppfylt, vil også 
kapitalinntekter som normalt vart ført i den 
tidlegare næringsoppgåva for jordbruk 
inngå i grunnlaget. 

For å ha rett til frådraget må brukaren i 
over halvparten av inntektsåret 2017 ha 
vore busett på driftseininga. Uavhengig av 
kravet om busetjing blir det gitt 
jordbruksfrådrag til skattytar som driv birøkt 
eller pelsdyroppdrett som næring, dersom 
dei andre vilkåra er oppfylte. 

I særskilte høve knytt til generasjonsskifte 
– der den yngre generasjonen har overteke 
bruket – kan det dispenserast frå bukravet. 
Også forpaktarar som ikkje kan bu på 
bruket, kan få dispensasjon frå bukravet. I 
alle tilfelle må den som har rett til frådraget, 
bu rimeleg nær driftseininga (under 20 km 
vil alltid blir rekna som ”rimeleg nær”). 

”Skiferfrådrag” 
Har du næringsinntekt frå skiferproduksjon 
i Finnmark eller kommunane Karlsøy, 
Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, 
Skjervøy og Storfjord i Troms, kan du 
krevje eit spesielt frådrag i inntekta. 
Frådraget må du sjølv rekne ut og føre i 
skattemeldinga for inntekts- og 
formuesskatt post 3.2.17. Om satsane og 
øvrige reglar, sjå nedanfor. 

Felles satsreglar for 
jordbruksfrådrag og  
reindriftsfrådrag: 
Frådraga utgjer for 2017 kr 63 500 pluss 
38 prosent av den inntekta som overstig kr 
63 500, opp til eit maksimalt frådrag på 
kr  166 400 per driftseining.  

For skiferfrådrag gjeld desse 
satsane: 
Frådraget utgjer for 2017 kr 54 200 pluss 
32 prosent av den inntekta som overstig kr 
54 200, opp til eit maksimalt frådrag på 
kr  142 000 per driftseining. 

Det vert aldri gjeve meir enn eitt frådrag 
per skattytar. Når skattytar  driv meir enn ei 
av  næringane jordbruk, reindrift og 
skiferproduksjon, skal frådraga reknast ut 
for kvar næring. Det kan til skattytar som 
har krav på meir enn eitt av frådraga, 
maksimalt gis kr  166 400 i frådrag. 

Generelt: 
Frådraga kan berre redusere inntekta frå 
desse verksemdene ned til null. Er inntekta 
frå slik verksemd t.d. kr 14 000, blir 
frådraget kr 14 000. 

Den verksemda som skal kunne gi rett til 
frådrag, må ha vore driven over halvparten 
av inntektsåret. Personar som deler inntekt 
frå den aktuelle næringa og leverer felles 
næringsoppgåve, skal fordele frådraget 
mellom seg i same forhold som dei 
respektive inntektene. For jordbruks-
frådrag er det nok at ein av desse er 
registrert som busett på driftseininga, jf. 
ovanfor. 

OBS! Ved utrekning av grunnlaget for 
reindriftsfrådraget og skiferfrådraget skal 
passive kapitalinntekter knytt til desse 
næringane haldast utanfor. 

Utrekning av jordbruksfrådrag 

Postane 430–436 
Her fører ein dei postane som i tillegg til 
driftsresultatet går inn i grunnlaget for 
utrekning av jordbruksfrådraget  

Postane 431 og 432 
Her fører ein dei kapitalinntekter/-
kostnader som ikkje inngår i 
driftsresultatet, men som er knytta til 
jordbruksdrifta. 

Post 433 
Valfritt kan dei som ønskjer det, ta ei 
sjablongutrekna inntekt frå biomasse-
/vedproduksjon i skogbruk eller anna 
næring inn i jordbruksinntekta for å auke 
grunnlaget for jordbruksfrådrag. For dei 
som overfører denne inntekta frå skogbruk, 
skal beløpet hentast frå post 523 evt. post 
270 i skjemaet RF-1177 ”Landbruk”.  

Beløpet som kan overførast, skal 
maksimalt utgjere 55 prosent av 
verksemda si brutto produksjonsinntekt. 
Beløpet må førast i næringsoppgåva post 
0402 kolonne C for jordbruk med positivt 
forteikn. 

Inntekta i den næringa som 
biomasseinntekta er overført frå, må 
reduserast samsvarande i 
næringsoppgåva post 0402 kolonne C. 

Post 434 
Når skattytar leverer næringsoppgåve 2, 
må denne posten nyttast for å korrigere for 
forskjellar mellom rekneskapsmessige og 
skattemessige verdiar, tilbakeføring av 
renter ført i næringsoppgåva, korrigering 
for skattefrie inntekter/ikkje 
frådragsgodkjende kostnader m m 

Post 435 
 Her kjem ein fram til den totale 
”næringsinntekta” frå jordbruk/gart-
neri/pelsdyrnæring/birøkt. Inntekta inngår i 
grunnlaget for utrekning av 
jordbruksfrådraget. 
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Post 436 
For deltakar i samdrift/ANS/DA i jordbruk 
eller pelsdyrnæring som evt. gjer krav på 
jordbruksfrådrag, skal den delen av 
grunnlaget for utrekning av 
jordbruksfrådraget som er knytta til 
selskapet førast her. Beløpet må hentast 
frå ”Deltakarmeldinga” RF-1221, post 1155 
minus post 1156. Nærare om utrekning av 
grunnlaget, sjå rettleiing til 
”Deltakarmeldinga” RF-1222. 

Deltakar i samdrift ANS/DA som har krav 
på jordbruksfradrag, men som ikkje leverer 
eiga næringsoppgåve og RF-1177, reknar 
ut frådraget sitt ut frå grunnlaget som kjem 
fram i post 1155 i ”Deltakarmeldinga”  
RF-1221.  

Post 437 
Her kjem det totale grunnlaget for 
utrekning av jordbruksfrådraget fram.  

Post 438 
Her fører ein det utrekna jordbruks-
frådraget. Posten skal berre fyllast ut når 
vilkåra er oppfylte, sjå overskrifta 
"Jordbruksfradrag" framanfor. 

Post 439 
For å kunne fylle ut post 438 "Utrekna 
jordbruksfrådrag" må du ha svart "Ja" på 
begge kontrollspørsmåla i post 439. 

Vilkåra om butid kan være oppfylte dersom 
du har teke over eigedomen i 
generasjonsskifte, men framleis bur utanfor 
sjølve bruket. Dessutan kan du som 
forpaktar oppfylle krava til butid dersom du 
er forhindra frå å bu på eigedomen fordi 
bortforpaktaren bur der.  

Post 440 
Her må det svarast på om inntekt av 
jordbruk/gartneri/pelsdyr som skal gå inn i 
grunnlag for jordbruksfradrag i post 437, 
stammar frå ansvarleg selskap med ei 
felles driftseining. Felles driftseining 
inneber at eininga maksimalt kan oppnå 
eitt jordbruksfradrag, som må delast 
mellom deltakarane. Ektefellar der begge 
krev jordbruksfrådrag må òg krysse "ja" 
her. 

XVII. Ektefellefordeling av 
dei spesielle frådraga 
Dei som krev fordeling av desse frådraga 
mellom ektefellar, må fylle ut felta og føre 
beløpa i dei respektive postane i si eiga 
skattemelding for inntekts- og 
formuesskatt. 

Jordbruksfrådrag skal førast til 
skattemeldinga for inntekts- og 
formuesskatt post 3.2.15. Reindriftsfrådrag 
til post 3.2.16. 

XVIII. Opplysingar om  
gevinst ved realisasjon av 
"alminnelig gårdsbruk eller 
skogbruk" som etter 
skattelova § 12-11 (4) ikkje 
skal gå inn i utrekninga av 
personinntekt. 
Frå og med inntektsåret 2016 skal gevinst 
av realisasjon av "alminnelig gårdsbruk og 
skogbruk" ikkje gå inn i personinntekts-
grunnlaget for enkeltpersonforetak etter 
skattelova ny § 12-11 fjerde ledd. 

Gevinst av realisasjon av "alminnelig 
gårdsbruk eller skogbruk" som er 
innvunnet før 1. januar 2016 skal gå inn i 
grunnlaget for utrekna personinntekt sjølv 
om delar av gevinsten vert tidfesta seinare. 
Gevinst av salg av tomt frå "alminnelig 
gårdsbruk eller skogbruk" som ikkje 
oversteg kr 150 000 , jf sktl. § 12-11 (4) slik 
ordlyden var til og med 2015, og som er 
innvunne før 1. januar 2016, går ikkje inn i 
grunnlaget for utrekna personinntekt. 

Post 450 
Her fører ein vederlaget (evt. fleire).  

Post 451 
Her fører ein utrekna inngangsverdi på 
eigedomen (inkl. evt. oppregulering). 

Post 452 
Her kjem gevinsten fram. 

Post 453 

Dersom gevinsten skal førast over gevinst- 
og tapskonto (RF-1219), må det leverast 
eit eige eksemplar av skjemaet for denne 
gevinsten. Den del av gevinsten som skal 
takast til inntekt i året, skal førast i denne 
posten. Dersom heile gevinsten er 
inntekstført i året, fører ein same beløp i 
post 452 og post 453. Beløpet skal førast 
over til ”Skjema for utrekning av 
personinntekt” (RF-1224), post 1.6, og 
gevinsten blir dermed trekt ut av 
personinntektsgrunnlaget. 

 
XIX Skogbruk – inntekter og 
kostnader i året, for 
enkeltpersonføretak  
 
Post 501-502 
Her fører ein brutto driftsinntekter i 
skogbruksnæringa frå postane 3000 og 
3100 i næringsoppgåva. 

Post 504 
Her fører ein inntekter fra jakt, fiske, 
torvuttak, sanduttak, festeinntekter, inntekt 
frå fallrettar og andre leigeinntekter. Slike 
inntekter kan ikkje førast på tømmerkonto. 

Post 505 
Her fører ein inntekt frå negativ saldo, 
oppstått i året eller tidlegare år. Inntekta 
kan ikkje førast til tømmerkonto. For 
inntektsår der saldo i gruppe a, c, d og j, 
fastsett etter skattelova § 14-42, er negativ, 
skal ein part minst tilsvarande gruppa si 
maksimale avskrivningssats førast til 
inntekt. 

Post 506 
Her fører ein årets inntekt/frådrag frå 
gevinst- og tapskonto. Er saldoen positiv 
skal minst 20 prosent av saldoen 
inntektsførast. Er saldoen negativ kan inntil 
20 prosent førast til frådrag. 
Inntekta/frådraget kan ikkje førast på 
tømmerkonto. 

Post 508 
Sjå rettleiinga til post 533 

Post 509 
I denne posten fører ein dei samla 
driftskostnadene. 

Post 510 
Dersom du fyller ut denne posten, sjå til at 
begge kolonnene blir fylt ut med same 
beløp. Beløpa skal ha motsatt fortegn. 

Post 523 
Her fører ein frådrag for eventuell 
overføring (valfri) av ei sjablongutrekna 
inntekt fra biomasse-/vedproduksjon til 
jordbruk for å auke grunnlaget for 
jordbruksfrådrag. Den sjablongutrekna 
inntekta som kan overførast, skal 
maksimalt reknast til 55 % av 
bruttoinntekta frå produksjonen av 
ved/biomasse. 

NB: Eit tilsvarande beløp må leggjast til i 
næringsoppgåve 1 (RF-1175) post 0402 C 
for jordbruk.  

Post 526 
Her kan ein berre føre inn beløp dersom 
det er overskudd i post 525. 

XX Tømmerkonto (for 
enkeltpersonføretak) 

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

Post 533  
Følgjande overgangsreglar til skattelova 
gjeld for 2017: 

"Dersom summen av de inntil fire siste års 
faktiske skogbruksinntekter, slik de er 
kommet til beskatning i gjennom-
snittsligningen, er lavere enn summen av 
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de faktiske skogbruksinntekter i samme 
periode, skal gjennomsnittsunderhenget 
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-
ligningen,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 gjerast eigenkapitalkorrigering 
i Næringsoppgåve 1 (RF-1175) for beløp i 
denne posten. 

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

Post 535 
Her fører du årets overskot frå skogbruk 
som ikkje er inntektsført direkte i 
inntektsåret eller årets underskot frå 
skogbruk. Reglane om gevinst- og 
tapskonto, jf. § 14-45, gjeld tilsvarande så 
langt dei passar for tømmerkonto. . Leverer 
føretaket næringsoppgåve 1, samsvarer 
beløpet med post 7910 i næringsoppgave 
1. 

Post 541 
Leverer føretaket næringsoppgåve 1, 
samsvarar beløpet med post 3910 i 
næringsoppgåve 1. 
 
XXI. Overskot/underskot av skogbruk i 
året 
 
Post 552 
Beløpet som skal inn her kjem fram som 
summen av postane 511, 526 og 534. 
 
Post 553  
Her tilbakefører ein beløpet som er ført 
over til jordbruk i post 523 
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