
IV. Opplysninger vedrørende utleie av boliger/leiligheter/hybler (inklusive utleid våningshus og/eller kårbolig)

Landbruk 2018

Utleieforhold 1

Type boenhet

Navn (for enkeltpersonforetak) G.nr.

Virksomhetens navn (for selskaper)

Fødselsnummer (11 siffer)

Org.nr. (for selskaper) B.nr.

Hvilken type næring gis det opplysninger om i denne oppgaven?

  II. Oversikt over antall dyr

Dyregruppe Antall per 31.12.2018 Antall per 31.12.2017

101 Hester

102 Storfe

103 Griser

104 Sauer

105 Geiter

106 Høner/kyllinger

107 Annet fjørfe

108 Pelsdyr

109 Rein

110
Andre

dyr
111

III. Opplysninger om arealstørrelse og
     arealbruk (i dekar)

Jordbruk/ 
gartneri

Skogbruk Pelsdyrnæring Reindrift

Eiendommen(e)s totale dyrkede areal121

122 Leid dyrket areal +

123 Bortleid dyrket areal -
124 Sum dyrket areal =

Hvor mange dekar er anvendt til:

Korn / Oljevekster126

127 Poteter / Grønnsaker

128 Frukt / Bær

129 Veksthusareal i m²

141 Antall utleide boenheter på gården

142

143 Navn på leietaker

Navn på leietaker

144 Utleieperiode

145 Leies boenheten ut helt eller delvis vederlagsfritt?

146 Leies boenheten ut som ledd i arbeidsforhold?

147 Er boretten innrapportert?

148 Fastsatt årlig leieverdi ved vederlagsfri utleie

149 Brutto årlig leieinntekt ved utleie mot vederlag

150 Samlede aktiverte påkostninger  på utleide boliger - (inngår i post 1160 i RF-1175, evt. i post 1160 i RF-1167)

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Utleieforhold 2

151 Samlede drifts- og vedlikeholdskostnader på utleide boliger (inngår i post 6600 i RF-1175, evt. i post 6600 i RF-1167)

Utleieforhold 3

Veksthus

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Er det kjøpt eller realisert gårdsbruk/skog
helt eller delvis i året?

SolgtKjøpt

Gras/beite125

I. Diverse opplysninger

RF-1177B

Ved kjøp skal RF-1013 leveres.

Ved isolert realisasjon av melkekvote føres dette her.
Navn på kjøper oppgis hvis det er andre enn staten.

Melkekvotesalg til

Navn på kjøper

Staten Andre

Beløp



9910 NO1
9010 NO2

Under
60m2

Over 
100m2

c)

=

VIII. Opplysninger vedrørende kår og kårboligVII. Oversikt over ikke anvendt underskudd ved "drift" av
 våningshus fra årene 1995 - 2004 som kan framføres

VI. Beregning av den del av tidligere framført underskudd ved "drift" av våningshus som anvendes i året 

d)

Framført underskudd – 
i samsv. med post 220a.

Inntekt før fradrag for
framført underskudd
fra tidligere år

Beløpet hentes fra post 208
- bare hvis dette er positivt

I post d føres laveste av post b
og c. NB! Ikke høyere enn post a

209 a) b) c)

Ikke anvendt
underskudd fra
årene 1995 - 2004

Anvendt i 2018 Rest til framføring
senere år

220 a) b)

241 Aktiverte påkostninger på kårbolig i året

242 Kostnader til vedlikehold, forsikring mv.

Sammendrag av kårytelser

243 Leieverdi kårbolig

244 Uttak av naturalia til kår fra jordbruk

245 Uttak av naturalia til kår fra skogbruk

246 Fri strøm og evt. kontantkår

247 Totale kårytelser.
(Skal rapporteres i a-meldingen)

Beløpet i post 209d skal føres i skattemeldingen post 3.3.11

20172018

261 Skurtømmer (bartrær)

Massevirke bartrær

263 Lauvtrevirke

264 Rotsalg

265 Ved, biomasse

266 Øvrige inntektsposter (inklusive uttak)

267 SUM DRIFTSINNTEKTER =

268 Driftskostnader -

Post i N.O.

3000

3000

3000

3000

3000

3000-
3900
9900 NO1
9000 NO2

262

269 DRIFTSRESULTAT =
9920 NO1
9050 NO2

271 Korrigering for kapitalinntekter/-kostnader som inngår i driftsresultatet,
men som ikke skal inngå i evt. gjennomsnittsfastsetting

+

274 Overføres til post 345 for gjennomsnittsberegning
(for deltakere i selskap med deltakerfastsetting
som fortsatt har gjennomsnittsfastsetting, føres
beløpet over til RF-1220 post 101)

270 Sjablongberegnet inntekt fra biomasse-/vedproduksjon som (valgfritt) er overført
jordbruk, 55 % av brutto produksjonsinntekt. Gjelder ikke aksjeselskap. -

KORRIGERT
DRIFTSRESULTAT -

X. Skogbruk – regskapsutdrag for selskaper og innretninger

201 Årsresultat jordbruk - hentes fra post 0402E i RF-1175 (evt 0402E i RF-1167) inkludert evt. andel av 
overskudd/underskudd fra ANS/DA jordbruk

+

203 Årets positive skogbruksinntekt (hentes fra post 554, evt. fra RF-1221 post 1140) +

204 Årets positive inntekt fra pelsdyrnæring - hentes fra RF-1175 post 0402B, (evt. RF-1167 post 0402B) +

205 Sykepenger utbetalt på grunnlag av personinntekt fra jordbruk, skogbruk og pelsdyrnæring +

206 Sum - hvis negativt beløp, behøver postene nedenfor ikke fylles ut. =

207 Jordbruksfradrag - hentes fra post 438. -
208 Positivt beløp føres til post 209c, dersom det i post 220a er beløp til framføring =

V. Anvendelse av tidligere framførte underskudd våningshus

272 Korrigering for beløp fra gevinst- og tapskonto +3890
7890

Kårboligens bruksareal er:

Mangler kårboligen bad/dusj eller wc? Ja Nei

Det skal kun krysses av dersom det er endringer fra forrige år!

60 til
100m2

-
Er kårkontrakten endret? - Alle kostnader
skal nå bæres av kårmottaker

Ja Nei

-

-

-

273 Bare for de som leverer RF-1167 Næringsoppgave 2:

a. Andel av RF-1167 post 0900 som gjelder skogbruk +

b. Andel av RF-1167 post 0910 som gjelder skogbruk

+

- -



XI. Ekstraordinær fordeling av tømmeravvirkning etter naturkatastrofer

281 Rest per 1. januar 2018 av ikke skattlagt avvirkning etter naturkatastrofe i tidligere år

282 Av dette medtatt i 2018 under post 522. For selskap med deltakerfastsetting legges beløpet
til selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting post 1105. -

283 Rest til senere inntektsføring =

Kapitalisert krav på festeavgift

Kapitaliserte leieinntekter fra jakt- og fiskerettigheter313

312

Brutto inntektsføringFor beregning
av skattefordel

301 Alle utbetalinger fra skogfondkonto til investeringer med skattefordel (skog-
kultur, skogsveier, miljøtiltak, skogbruksplan mv.)

b)a)

302 Innbetalte offentlige tilskudd til dekning av de utbetalinger som er ført i post 301 -
303 Grunnlag for beregning av skattefordel

304 Beregnet skattefordel

305 Offentlig tilskudd, til dekning av investering med skattefordel, som er innbetalt på skogfondkonto 
i 2018, men etter utgangen av året som skattefordelen ble beregnet og fratrukket i post 304

306 Tilbakeføring av tidligere beregnet skattefordel på anvendt del av skogfond som er
dekket av beløp oppgitt i post 305 +

307 Utbetalt fra skogfondkonto til formål uten skattefordel +
308 Sum skattepliktig inntekt - inngår i post 507 i felt XIX, ev. post 266 i felt X skogbruk

og i post 3900 i RF-1175 (ev. RF-1167)

-

 XII. Beregning av skattepliktig del av skogfond (inngår i post 3900 i RF-1175, evt. post 3900 i RF-1167)

XIII. Spesifikasjon av formuesverdier knyttet til skogeiendom

Kapitalisert verdi av jaktrettigheter
nyttet av skogeieren selv

Type formuesverdi
Kapitaliserings-

faktor

x
Sats etter takseringsregleneAntall felte dyr

Leieinntekter uten fradrag 
for administrasjonskostnader

Kapitaliseringsfaktor

+

10

+
Kapitaliserte leieinntekter fra andre utleide rettigheter

+
Kapitaliserte leieinntekter fra andre utleide rettigheter

+

Sum 
=

(Enkeltpersonforetak overfører beløpet til skattemeldingen post 4.5.4.
 ANS/KS/DA overfører beløpet til selskapsoppgaven post 512.)
Aksjeselskap må inkludere beløpet i skattemeldingen post 401 D.

x

=

=

x =

x =

x =

10x

10

10

10

(ikke skogens avkastningsverdi)

311

315

314

316 Det skal ikke trekkes
verdsettingsrabatt av beløpet



XIV. Reindrift – regnskapsutdrag
20172018

321 Slakt

Videreforedlede samt bearbeidede produkter fra reindrift

323 Livdyr

324 Offentlig tilskudd

325 Øvrige inntektsposter

326 SUM DRIFTSINNTEKTER

327 SUM DRIFTSKOSTNADER -
328 DRIFTSRESULTAT =

Post i N.O.

3000

3000

3000

3400

3000-
3900

9900 NO1
9000 NO2

9910 NO1
9010 NO2

9920 NO1
9050 NO2

322

329 Korrigering for kapitalinntekter/-kostnader som inngår i driftsresultatet,
men som ikke skal inngå i gjennomsnittsfastsettingen

+

332

334 Grunnlag reindriftsfradrag
Fra post 347 Sykepenger

+ + -innsk./+Uttak fra post 333
=

335 Beregnet reindriftsfradrag  – overføres til skattemeldingen post 3.2.16 evt. til post 442 ved ektefellefordeling 

Beregning av reindriftsfradrag

Avviklings- og omstillingsfond for reineiere
Uttak i 2018

-
Innskudd i 2018

=333 Korreksjon for innskudd/uttak - overføres til post 0402C i 
RF-1175 (evt. post 0402C I RF-1167)

KORRIGERT
DRIFTSRESULTAT -

Overføres til post 345 for gjennomsnittsberegning
(for deltakere i selskap med deltakerfastsetting
som fortsatt har gjennomsnittsfastsetting, føres
beløpet over til RF-1220 post 101)

-

-

330 Korrigering for beløp fra gevinst- og tapskonto3890
7890

+
-

331 Bare for de som leverer RF-1167 Næringsoppgave 2:

a. Andel av RF-1167 post 0900 som gjelder reindrift +

b. Andel av RF-1167 post 0910 som gjelder reindrift

+

- -

XV. Gjennomsnittsfastsetting av inntekt fra reindrift og fra aksjeselskap i skogbruk 

Reindrift

341

342

2014

343

2015

344

346 Sum

347 Gjennomsnittsinntekt - reindrift 

348 Korrigert driftsresultat reindrift -
fra post 345 -

349 Korreksjon reindrift - overføres til RF-1175 
post 0402C (evt. RF-1167 post 0402C)

350 Gjennomsnittsinntekt - skogbruk

351 Korrigert driftsresultat skogbruk 
fra post 345

-

353 Sum korreksjonsbeløp - overføres til RF-1167 post 0402C

Skog

345

2017

2018

2016



XVI. Jordbruk/gartneri/pelsdyr – regnskapsutdrag, og grunnlag for jordbruksfradrag

-

+

+

=

-

=

Andre kostnader i j/g/p (som ikke inngår i driftskostnadene)
Andel av post 9070 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdyr

Beregnet jordbruksfradrag, se rettledningen, overføres skattemeldingen (RF-1030)
post 3.2.15, evt. til post 441 ved ektefellefordeling 

438

435

432

431

430

428

20172018

411 Melk

Egg

413 Slakt (unntatt fjørfe)

414 Livdyr (unntatt fjørfe)

415 Fjørfe - (livdyr slakt)

416 Korn, frø

427 SUM DRIFTSINNTEKTER J/G/P =

Post i
N.O.

3000

3000

3000

3000

3000

3000

9900 NO1
9000 NO2

412

SUM DRIFTSKOSTNADER J/G/P

9920 NO1
9050 NO2

417 3000 Stråfôr

429 DRIFTSRESULTAT

418 3000 Poteter

Sykepenger - med grunnlag fra j/g/p

419 3000 Grønnsaker

Andre inntekter i j/g/p (som ikke inngår i driftsinntektene)
Andel av post 9060 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdyr

420 3000 Frukt og bær

9928 NO1
9070 NO2

421 3000 Blomster, planter

Inntektsgrunnlag fra j/g/p for beregning av jordbruksfradrag

422 3000 Honning

423 3000 Skinn, pelsdyr

424 3000 Livdyr, pelsdyr

426 3000-
3900

Øvrige ordinære inntektsposter i j/g/p

433 Inntekt fra biomasse-/vedproduksjon - Se rettledning! +

9925 NO1
9060 NO2

9910 NO1
9010 NO2

=437 Totalt Inntektsgrunnlag for beregning av jordbruksfradrag

+436 Grunnlag for jordbruksfradrag fra deltakelse i samdrift – skal hentes
fra RF-1221 (”Deltakermeldingen”). Beløpet er post 1155 fratrukket post 1156.

425 3400 Tillskudd i jordbruk/gartneri/pelsdyr

-

434 Bare for de som leverer RF-1167 Næringsoppgave 2:

a. Andel av RF-1167 post 0900 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdyr +

b. Andel av RF-1167 post 0910 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdyr

+

- -



XVII. Ektefellefordeling av de spesielle fradragene.

Jordbruksfradrag fra post 438

Hovedutøver Ektefelle

Reindriftsfradrag fra post 335

(Fylles ut av alle som krever ektefellefordeling av disse fradragene i skattemeldingen)

441.1 441.2 441.3

442.3442.2442.1

Samlet fradrag

441

442

XVIII. Opplysninger vedr. gevinst (ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk)
som etter skatteloven §12-11 fjerde ledd ikke skal inngå i beregnet personinntekt, se rettledningen

Vederlag

Inngangsverdi

Gevinst

-

450

451

452

Den del av gevinsten som tas til inntekt i år, føres her. Samme beløp skal føres i post 1.6 i RF-1224 (Skjema 
for beregning av personinntekt) og trekkes dermed ut av grunnlaget for beregning av personinntekten.

453

Er vilkåret om botid på driftsenheten
oppfylt? Se rettledningen

Produseres og omsettes det jordbruksprodukter
av et ikke ubetydelig omfang?

Kreves jordbruksfradrag, skal du besvare spørsmålene:

Ja Nei Ja Nei

Jordbruksfradrag

439

440

Om vilkår, se rettledningen

Kommer inntekten fra én driftsenhet der flere driver jordbruk/gartneri/pelsdyrnæring i fellesskap,
der eierne samlet bare har krav på ett helt jordbruksfradrag? Ja Nei



XIX. Skogbruk - årets inntekter og kostnader (for enkeltpersonforetak)

Inntekter/kostnader
som kan

føres på tømmerkonto

Inntekter/kostnader
som ikke kan

føres på tømmerkonto

501 Salgsinntekter og uttak, skurtømmer, massevirke, rotsalg m.m

502 Salgsinntekter og uttak, ved og biomasse

504 Inntekter fra jakt, fiske og torvuttak og andre leieinntekter

505 Inntektsføring av negativ saldo

506 Årets inntekt/fradrag fra gevinst- og tapskonto

507 Andre driftsinntekter, inkl. skattepliktig del av skogfond

509 Driftskostnader, inkl. avskrivninger og avsetning til skogfond

510 Andel av driftskostnader i post 509 som knytter seg til jakt, fiske, torvuttak og andre leieinntekter

511 =Overskudd/underskudd jakt, fiske, leieinntekter mv.

=Driftsresultat skogbruk515

÷

÷

Andel inntektsført av ekstraordinær fordeling av avvirkning etter naturkatastrofer fra post 282522

Sjablongberegnet inntekt fra biomasse-/vedproduksjon som (valgfritt) er overført jordbruk, 55% av brutto produksjonsinntekt523

Overskudd skogbruk som kan gå inn på tømmerkonto/underskudd som skal gå inn på tømmerkonto525

Andel av overskuddet i post 525 du vil inntektsføre direkte i inntektsåret 2018526

÷

Kommune530

XX. Tømmerkonto (for enkeltpersonforetak)

Overført til tømmerkonto i år av overskudd/underskudd535

Grunnlag for årets saldoregulering536

537 Til inntekt i år (minimum 20 % av positivt grunnlag i post 536)

539 +Til inntektsfradrag i år (maksimum 20 % av negativt grunnlag i post 536)

542 Saldo som videreføres til neste år

=

=

=

Inntekt/inntektsfradrag fra tømmerkonto (bare for enkeltpersonforetak)551

XXI. Overskudd/underskudd av skogbruk i året (for enkeltpersonforetak)

Årsoverskudd/årsunderskudd som ikke er ført på tømmerkonto (sum av postene 511 og 526)552

Korreksjon for biomasse/vedproduksjon - hentes fra post 523 553

Overskudd/underskudd av skogbruk   (Skal samsvare med RF-1175 post 0402 B, evt. RF-1167 post 0402 B)554 =

 Underskrift

Dato Underskrift

Henvendelse 
rettes til

Telefonnummer

Det vises til rettledning (RF-1178) som er utarbeidet til hjelp ved utfylling av
RF-1177

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i skatteforvaltningsloven

§ 8-2 og § 8-15 med forskrift.

532 Saldo videreført fra forrige år

÷
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