
Eiendommens-/

salgsobjektets art

Realisasjon av/fra landbrukseiendom 2017

Selgers navn Fødselsnummer

Adresse Postnummer Poststed

1 Opplysninger om eiendommen (spesifikasjon av hva som inngår i realisasjonen)

Gårdsbruk/skogbruk

Råtomt

Bebygd tomt

Byggeklar tomt

Tilleggsjord

Festet tomt

Driftsløsøre, varelager, buskap

G.nr. B.nr. S.nr. EierandelKommune

2 Opplysninger vedrørende realisasjonen

Selgers opprinnelige 
kjøpsdato

Dato for
avtaleinngåelse

Avtalt over-
takelsesdato

Omsetningsverdi
(antatt salgsverdi)

Kjøpers navn

Adresse

Kommune

Selgers fradragsberettigede kostnader vedr. salget

Salg til nærstående? Ja Nei

3 Vederlag

Samlet
overdragelse? Ja Nei

Ufrivillig
realisasjon? Ja Nei

Vederlaget består av:

Verdi føderåd (kår)
Kår/kapitalisert borett Kår, kapitalisert annen ytelse

Kontantbetaling

Panteobligasjon

Gjeldsovertakelse

Annet:

=Sum vederlag

4 Spesifikasjon av de bokførte verdiene og salgs-/omsetningsverdi
   på de enkelte objektene  (fylles ut kun for det som er solgt)

Jord og veier

Fordeling av salgs-
sum/omsetningsverdi 

(beløp)
Bokførte verdier

%

Ja NeiSalg av/fra virksomhet?
Ved salg av/fra virksomhet
opplyses organisasjonsnummer

Skog

Egen bolig (våningshus)

Kårbolig

Egen hytte (fritidsbolig)

1 - 2 utleiehytter (inngår i alm. gårdsbruk)

Andre ikke avskrivbare eiendeler f.eks. utleieboliger

Avskrivbare anlegg (driftsbygninger)

Andre avskrivbare anlegg i alminnelig gårds-/skogbruk

Eiendom benyttet i annen virksomhet

Festetomt, andre tomtearealer, vannfall, grus mv. (kapitalobjekter)

Buskap/varelager

Avskrivbart driftsløsøre

Sum = =

5 Tilkjøp og påkostninger etter opprinnelig kjøpsdato, som må skilles ut hvis oppregulering av kostprisen

Beskrivelse

Tilleggsjord

Skog

Ervervs-, påkostnings-
eller tilkjøpsår

Kjøpesum/
påkostningsbeløp

Andel av fordelt salgs-
sum/omsetningsverdi

Påkostning på kårbolig/andre boliger

Er det solgt

ANS/DA-andel i tillegg?

Ja Nei

RF-1294B

Oppfyller krav til bo-/eiertid? Ja Nei

Oppfyller krav til bo-/eiertid? Ja Nei

Beløp

Immaterielle rettigheter (melkekvote mv.)



Rettledning

Skjemaet skal brukes kun av personlige eiere av landbrukseiendommer, og skal ikke brukes av selskaper eller av deltakere som 
realiserer (selger) andeler i  ansvarlig selskap, ANS/DA. Er det sammen med eiendommen solgt andeler i ANS/DA, skal du 
krysse av i rubrikk under felt 5. Verdiene på eiendom i et eventuelt selskap med deltakerfastsetting skal ikke føres opp i skjemaet.

1 Opplysninger om eiendommen (spesifikasjon av hva som inngår i realisasjonen)

Her gis det opplysninger om hva som realiseres. Selges gårdsbruk/skogbruk sammen med f.eks. festet tomt, skal du krysse 
av i begge disse rubrikkene.

2 Opplysninger vedrørende realisasjonen

Her opplyses om selgers opprinnelig kjøpsdato for eiendommen og dato for avtaleinngåelse og avtalt overtakelsesdato for 
realisasjonen av eiendommen. Dette er nødvendige opplysninger for beregning av eiertid og botid på eiendommen. Du skal gi 
opplysninger om salgssum/omsetningsverdi. Er eiendommen solgt til underpris er det eiendommens omsetningsverdi i 
markedet (antatt salgsverdi) som skal oppgis. Omsetningsverdien (antatt salgsverdi) bes dokumentert ved takst. Har du hatt 
kostnader knyttet til selve salget, føres de her. Eksempler på slike kostnader vil være: Annonsekostnader, meglerhonorar, 
dokumentavgift, kostnader til takst mv.
Dersom eiendommen er solgt til nærstående, må du krysse av i rubrikken for dette. Med nærstående menes personer som er 
arveberettiget etter lov av 3.mars 1972 nr. 5 om arv m.m. kapittel 1 og 2.  Det vil si ektefelle/registrert partner og egen og 
eventuell ektefelles/registrert partners slekt i opp eller nedstigende linje, i første sidelinje eller i annen sidelinje til og med 
søskenbarn (fetter og kusine). Barn av søskenbarn faller således utenfor personkretsen. 

Personkretsen som det kan selges skattefritt til, omfatter således ikke samboer eller samboers særkullsbarn, med mindre 
barnet er adoptert av selgeren. Videre omfatter ikke personkretsen aksjeselskap eller selskap med deltakerfastsetting som
sådan, selv om alle aksjonærene eller deltakerne tilhører personkretsen.

3 Vederlag

I rubrikken ”Kår/kapitalisert borett” skal du føre den kapitaliserte verdien av evt. borett knyttet til overdragelsen. Dersom du 
mottar føderåd i form av f.eks. ved, strøm og/eller kontanter, skal du føre kapitalisert verdi av disse ytelsene i rubrikken ”Kår, 
kapitalisert annen ytelse”. Det samme beløpet føres også i rubrikken 'Annet'. NB. Vær oppmerksom på at kapitalisert verdi av 
føderåd til selgeren i form av kontanter og andre naturalier enn føderådsbolig, inngår som vederlag ved vurderingen av om tre 
fjerdedelskravet er oppfylt.

Ufrivillig realisasjon kan være ekspropriasjon, trussel om ekspropriasjon, tvangssalg, eller overdragelse ved odelsløsing.

4 Spesifikasjon av de bokførte verdiene og salgs-/omsetningsverdi på de enkelte objektene

I kolonnen under ”Bokførte verdier” brukes verdier fra siste års utgående balanse. Dersom bare en del av eiendommen 
selges, er det denne delens forholdsmessige andel av verdien på det aktuelle formuesobjektet som skal føres som ”bokført 
verdi”.
Dette kan f.eks. gjelde 10 mål av en skog som totalt var på 100 mål.
I kolonnen under ”Fordeling av salgssum/omsetningsverdi (beløp)” skal du vise hvordan salgssummen er fordelt på de enkelte 
objektene. Er eiendommen overdratt til nærstående er det omsetningsverdi/markedsverdi fratrukket kapitaliserte kårytelser 
som skal fordeles. I fri handel er det salgssummen som skal fordeles, også fratrukket eventuelle kapitaliserte kårytelser.
”Egen bolig/våningshus”: Vilkårene for skattefritt salg er at selger har bodd i boligen i minst ett av de to siste eierår før 
realisasjonen finner sted eller ble avtalt.
”Egen hytte (fritidsbolig)”: Vilkårene for skattefritt salg er minst 5 års eier- og brukstid, eller 5 års brukstid i løpet av de siste 8 
eierår.
Er vilkårene for bo-/eiertid oppfylt, krysser du av i rubrikkene.

5 Tilkjøp og påkostninger etter opprinnelig kjøpsdato, som må skilles ut hvis oppregulering av kostprisen

Opprinnelig kjøpesum og senere tilkjøp og påkostninger skal oppreguleres hver for seg. Du må derfor spesifisere disse ved å 
oppgi året for de enkelte tilkjøp/påkostninger, kostprisen og hvor stor andel tilkjøpets/påkostningens verdi utgjør av den totale 
salgssummen.

Eksempel: En eiendomm ble overtatt i 1984 med en verdi kr 200 000 på jord og veier. I 1990 ble det kjøpt tilleggsjord for
kr 100 000. Da skal det føres opp kr 300 000 under ”Jord og veier” i felt 4, som bokført verdi. I felt 5 føres under ”Tilleggsjord”
1990 som ervervsår og kr 100 000 som kjøpesum/påkostningsbeløp. Ved salget av eiendommen inkludert tilleggsjord er
vederlaget fordelt på jord og veier med f.eks. kr 1 000 000. Dette beløpet føres i felt 4 ”Jord og veier” under ”Fordeling av
salgssum/omsetningsverdi”. Under ”Andel av fordelt salgssum/omsetningsverdi” i felt 5 føres den andelen av den totale
jordverdien (kr 1 000 000) som etter takst eller en skjønnsmessig fordeling faller på tilleggsjorda.

Under ”Påkostninger på kårbolig/andre boliger” skal også våningshus som ikke bebos av eier medtas.

6 Merknader

Dersom du ønsker å gi kommentarer skriver du disse her:

7 Selgers underskrift

Dato Underskrift
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