
-

IV. Opplysningar om utleige av bustader/leilegheiter/hyblar (inklusive utleigd våningshus og/eller kårbustad)

Utleigeforhold 1

Type bueining

Namn (for enkeltpersonføretak) G.nr.

Namn på verksemda (for selskap)

Fødselsnummer (11 siffer)

Org.nr. (for selskap) B.nr.

Kva for type næring blir det gitt opplysningar om i denne oppgåva?

  II. Oversikt over talet på dyr

Dyregruppe Kor mange per
31.12.2018

Kor mange per
31.12.2017

101 Hestar

102 Storfe

103 Griser

104 Sauer

105 Geiter

106 Høner/kyllingar

107 Anna fjørfe

108 Pelsdyr

109 Rein

110
Andre

dyr
111

III. Opplysningar om arealstorleik 
     og arealbruk (i dekar)

Jordbruk/ 
gartneri

Skogbruk Pelsdyrnæring Reindrift

Totalt dyrka areal på eigedom(mane)121

122 Leigd dyrka areal +

123 Bortleigd dyrka areal

124 Sum dyrka areal =

Kor mange dekar er brukte til:

Korn / Oljevekstar126

127 Poteter / Grønnsaker

128 Frukt / Bær

129 Veksthusareal i m²

141 Tal på utleigde bueiningar 
på garden

142

143 Namn på leigetakar

Namn på leigetakar

144 Utleigeperiode

145 Blir bueininga leigd ut heilt eller delvis vederlagsfritt?

146 Blir bueininga leigd ut som ledd i arbeidsforhold?

147 Er buretten innrapportert?

148 Fastsett årleg leigeverdi ved vederlagsfri utleige

149 Brutto årleg leigeinntekt ved utleige mot vederlag

150 Samla aktiverte påkostnader på utleigde bustader (inngår i post 1160 i RF-1175, ev. i post 1160 i RF-1167)

Utleigeforhold 2

151 Samla drifts- og vedlikehaldskostnader på utleigde bustader (inngår i post 6600 i RF-1175, ev. i post 6600 i RF-1167)

Utleigeforhold 3

Veksthus

Gras/beite125

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

I. Diverse opplysningar

Landbruk 2018

RF-1177N

Er det kjøpt eller selt gardsbruk/skog
heilt eller delvis i året?

SeltKjøpt Ved kjøp skal RF-1013 leverast.

Ved isolert sal/realisasjon av mjølkekvote, skal beløpet førast her.
Namn på kjøpar må givast opp dersom det er andre enn staten.

Mjølkekvotesal til

Namn på kjøpar

Staten Andre

Beløp



b)

b)

-

+

Korrigering for beløp frå gevinst- og tapskonto

c)

=

VIII.  Opplysningar om kår og kårbustad/leilegheitVII. Oversikt over ikkje brukt underskott ved ”drift” 
av våningshus frå åra 1995 - 2004 som kan framførast

VI. Utrekning av den delen av tidlegare framført underskott ved ”drift” av våningshus som blir brukt i året

d)

Rest framført underskott – 
frå post 220a nedanfor

Inntekt før frådrag for
framført underskott
frå tidlegare år

Hentast frå post 208 – 
berre dersom dette er positivt

Her fører ein den lågaste av post b 
og c. NB! Ikkje høgare enn post a

209 a) c)

Ikkje brukt 
underskott frå 
åra 1995 - 2004

Brukt i 2018 Rest til framføring 
seinare år

220 a) b)

241 Aktiverte påkostnader på kårbustad i året

242 Kostnader til vedlikehald, forsikring o.a.

Samandrag av kårytingar

243 Leigeverdi kårbustad

244 Uttak av naturalia til kår frå jordbruk

245 Uttak av naturalia til kår frå skogbruk

246 Fri straum og ev. kontantkår

247 Totale kårytingar 
(skal rapporterast i a-meldinga)

Beløpet i post 209d skal førast i skattemeldinga post 3.3.11

20172018

261 Skurtømmer (bartre)

Massevirke bartre

263 Lauvtrevirke

264 Rotsal

265 Ved, biomasse

266 Andre inntektspostar (inklusive uttak)

267 SUM DRIFTSINNTEKT =

268 Driftskostnader

Post i N.O.

3000

3000

3000

3000

3000

3000-
3900

262

269 DRIFTSRESULTAT

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

274 Skal overførast til post 345 for gjennomsnittsutrekning
(for deltakar i selskap med deltakarfastsetting som 
fortsatt har gjennomsnittsfastsetting, skal beløpet
førast over til RF-1220 post 101)

270 Sjablongutrekna inntekt frå biomasse-/vedproduksjon som (valfritt) 
er overført jordbruk, 55 % av brutto produksjonsinntekt. Gjeld ikkje aksjeselskap.

KORRIGERT
DRIFTSRESULTAT -

X. Skogbruk – rekneskapsutdrag for selskap og innretningar

201 Årsresultat jordbruk – skal hentast frå post 0402E i RF-1175 (ev. 0402E i RF-1167) inkludert ev. del 
av overskott/underskott frå ANS/DA jordbruk

203 Positiv skogbruksinntekt i året (skal hentast frå post 554, ev. frå RF-1221 post 1140) +

204 Positiv inntekt frå pelsdyrnæring – skal hentast frå RF-1175 post 0402B (ev. RF-1167 post 0402B) +

205 Sjukepengar utbetalte på grunnlag av personinntekt frå jordbruk, skogbruk og pelsdyrnæring +

206 Sum – dersom negativt beløp, treng postane nedanfor ikkje fyllast ut =

207 Jordbruksfrådrag – skal hentast frå post 438

208 Positivt beløp skal førast til post 209c, dersom det i post 220a er beløp til framføring =

V. Bruk av tidlegare framførte underskott våningshus

272 3890
7890

Bruksareal for kårbustaden er:

Manglar kårbustaden bad/dusj eller wc?

Det skal kun krysses av om det er endringer frå førre året!

-
Er kårkontrakta endra? - Alle kostnader
vert dekt av kårmottakar

Ja Nei

Under
60m2

Over 
100m2

Ja Nei

60 til
100m2

-

-

=

+

-

+
-

-

-

273

a. Del av RF-1167 post 0900 som gjeld skogbruk +

b. Del av RF-1167 post 0910 som gjeld skogbruk

+

- -

9900 NO1
9000 NO2

9910 NO1
9010 NO2

9920 NO1
9050 NO2

Berre for dei som leverer RF-1167 Næringsoppgåve 2:



XI. Ekstraordinær fordeling av tømmeravverking etter naturkatastrofar

281 Rest pr. 1. januar 2018 av ikkje skattlagd avverking etter naturkatastrofe i tidlegare år

282 Av dette teke med i 2018 under post 522. For selskap med deltakarfastsetting skal beløpet 
leggjast til post 1105 i selskapsmelding for selskap med deltakarfastsetting

283 Rest til seinare inntektsføring

-

=

Kapitaliserte leigeinntekter frå jakt og fiskerettar

Kapitalisert krav på festeavgift

313

Kapitaliserte leigeinntekter frå andre utleigde rettar314

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

XIII. Spesifikasjon av formuesverdiar knytta til skogeigedom. 

Kapitalisert verdi av jaktrettar
nytta av skogeigaren sjølv

Type formuesverdi
Kapitaliserings-

faktor

x
Sats etter takseringsreglaneTalet på felte dyr

Leigeinntekter utan frådrag 
for administrasjonskostnader

Kapitaliseringsfaktor

+

10

+

+
Kapitaliserte leigeinntekter frå andre utleigde rettar

+

Sum 
=

(Enkeltpersonføretak fører over beløpet til skattemeldinga post 4.5.4.
 ANS/KS/DA fører over beløpet til selskapsoppgåva post 512.)
Aksjeselskap må inkludere beløpet i skattemeldinga post 401 D.

x

=

=

x =

x =

x =

10x

10

10

10

(ikkje skogen sin avkastningsverdi)

311

315

Brutto inntektsføringFor utrekning 
av skattefordel

Alle utbetalingar frå skogfondskonto til investeringar med skattefordel (skogkultur, 
skogsvegar, miljøtiltak, skogbruksplan o.a.)

Innbetalte offentlege tilskott til dekking av dei utbetalingane som er førte i post 301

Grunnlag for utrekning av skattefordel

Utrekna skattefordel

Offentleg tilskott, til dekking av investering med skattefordel, som er innbetalt på skogfondskonto 
i 2018, men etter utgangen av året då skattefordelen vart utrekna og fråtrekt i post 304

Tilbakeføring av tidlegare utrekna skattefordel på anvendt del av skogfond 
som er dekt av beløp oppgitt i post 305

Utbetalt frå skogfondskonto til formål utan skattefordel

Sum skattepliktig inntekt – del av post 507 i felt XIX, ev. post 266 i felt X skogbruk
og i post 3900 i RF-1175 (ev. RF-1167)

316

312

301 b)a)

302 -
303

304

305

306 +
307 +
308

-

Det skal ikkje trekkast
verdsettingsrabatt av beløpet



+

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

XIV. Reindrift – rekneskapsutdrag
20172018

321

323

324

325

326

327

328

Post i N.O.

3000

3000

3000

3400

3000-
3900

322

329

332

347

348 ÷

334

335

Avviklings- og omstillingsfond for reineiere
Uttak i 2018 Innskudd i 2018

=333

349

350

351

353

Slakt

Vidareforedla og tilarbeidde produkt frå reindrift

Livdyr

Offentleg tilskott

Andre inntektspostar

SUM DRIFTSINNTEKT

SUM DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSRESULTAT

Korrigering for kapitalinntekter/-kostnader som inngår i driftsresultatet,
men som ikkje skal inngå i gjennomsnittsfastsettinga

KORRIGERT
DRIFTSRESULTAT -

Skal overførast til post 345 for gjennomsnittsutrekning
(for deltakar i selskap med deltakarfastsetting som 
fortsatt har gjennomsnittsfastsetting, skal beløpet
førast over til RF-1220 post 101)

Korreksjon for innskott/uttak – skal overførast til 
post 0402C i RF-1175 (ev. post 0402C i RF-1167)

Grunnlag reindriftsfrådrag
Frå post 347 Sjukepengar -innsk./+Uttak frå post 333

=

Utrekna reindriftsfrådrag – skal overførast til skattemeldinga post 3.2.16 ev. til post 442 ved ektefellefordeling 

Utrekning av reindriftsfrådrag

Gjennomsnittsinntekt - reindrift 

Korrigert driftsresultat reindrift -
frå post 345
Korreksjon reindrift – skal overførast til post 
0402C i RF-1175 (ev. post 0402C i RF-1167)

Gjennomsnittsinntekt - skogbruk

Korrigert driftsresultat skogbruk 
frå post 345

Sum korreksjonsbeløp – skal overførast til post 0402C i RF-1167

330 Korrigering for beløp frå gevinst- og tapskonto3890
7890

-

=
+-
+
-

-

+
-

331 Berre for dei som leverer RF-1167 Næringsoppgåve 2:

a. Del av RF-1167 post 0900 som gjeld reindrift +

b. Del av RF-1167 post 0910 som gjeld reindrift

+

- -

9900 NO1
9000 NO2

9910 NO1
9010 NO2

9920 NO1
9050 NO2

Reindrift

341

342

343

344

346 Sum

Skog

345

-

2014

2018

2015

2016

2017



+

XVI. Jordbruk/gartneri/pelsdyr – rekneskapsutdrag, og grunnlag jordbruksfrådrag

Utrekna jordbruksfrådrag, sjå rettleiinga, skal overførast til skattemeldinga (RF-1030) 
post 3.2.15 ev. til post 441 ved ektefellefordeling 

20172018

411

413

414

415

416

Post i
N.O.

3000

3000

3000

3000

3000

3000

412

417 3000

418 3000

419 3000

420 3000

421 3000

422 3000

423 3000

424 3000

3000-
3900

Andre inntekter i j/g/p (som ikkje inngår i driftsinntektene)
Del av post 9060 som gjeld jordbruk/gartneri/pelsdyr

Andre kostnader i j/g/p (som ikkje inngår i driftskostnadene)
Del av post 9070 som gjeld jordbruk/gartneri/pelsdyr

Mjølk

Egg

Slakt (bortsett frå fjørfe)

Livdyr (bortsett frå fjørfe)

Fjørfe (livdyr slakt)

Korn, frø

SUM DRIFTSINNTEKTER J/G/P =

SUM DRIFTSKOSTNADER J/G/P

Stråfôr

DRIFTSRESULTAT

Poteter

Sjukepengar - med grunnlag frå j/g/p

Grønnsaker

Frukt og bær

Blomar, planter

Inntektsgrunnlag frå j/g/p for utrekning av jordbruksfrådrag

Honning

Skinn, pelsdyr

Livdyr, pelsdyr

Andre ordinære inntektspostar i j/g/p

Inntekt frå biomasse-/vedproduksjon – sjå rettleiinga!

=Totalt inntektsgrunnlag for utrekning av jordbruksfrådrag

-

+

+

=

-

=

+

Grunnlag for jordbruksfrådrag frå deltaking i samdrift – skal hentast
frå RF-1221 (”Deltakarmeldinga”). Beløpet er post 1155 fråtrekt post 1156.

425 3400 Tillskott i jordbruk/gartneri/pelsdyr

432

431

430

428

427

429

426

433

-

434 Berre for dei som leverer RF-1167 Næringsoppgåve 2:

a. Del av RF-1167 post 0900 som gjeld jordbruk/gartneri/pelsdyr +

b. Del av RF-1167 post 0910 som gjeld jordbruk/gartneri/pelsdyr

+

- -
435

436

437

438

9900 NO1
9000 NO2

9910 NO1
9010 NO2

9920 NO1
9050 NO2

9925 NO1
9060 NO2

9928 NO1
9070 NO2



XVII. Deling mellom ektefeller av dei spesielle frådraga.

Jordbruksfrådrag frå post 438

Eigar Ektefelle

Reindriftsfrådrag frå post 335

(Fyllast ut av alle som krev deling mellom ektefeller av desse frådraga i skattemeldinga) Samlet fradrag

441

442

XVIII. Opplysningar vedr. gevinst (ved realisasjon av "alminnelig gårdsbruk eller skogbruk") som etter 
skatteloven §12-11 fjerde ledd ikkje skal gå inn i utrekna personinntekt, sjå rettleiinga

Vederlag

Inngangsverdi

Gevinst

450

451

452

Del av gevinsten som skal takast til inntekt i år skal førast her. Same beløp skal førast i post 1.6 i RF-1224 (Skjema 
for utrekning av personinntekt) og trekkjast ut av grunnlaget for utrekning av personinntekta.

453

-

Er vilkåret om butid på driftseininga
oppfylt? Sjå rettleiinga

Produseres og omsettes det jordbruksprodukter
av eit ikkje ubetydelig omfang?

Kreves jordbruksfrådrag, skal du besvare spørsmålene:

Ja Nei Ja Nei

Jordbruksfrådrag

439

440

Om vilkår, sjå rettleiinga

Kjem inntekta fra ei einskild driftseining der fleire driv jordbruk/gartneri/pelsdyrnæring i fellesskap,
der eigarane samla berre har krav på eitt heilt jordbruksfradrag? Ja Nei

441.1 441.2 441.3

442.3442.2442.1



 Underskrift

Dato Underskrift

Spørsmål kan 
rettast til

Telefonnummer

Sjå rettleiinga (RF-1178) som er utarbeidd som ei hjelp til utfylling av 
RF-1177.

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

Inntekter/kostnader
som kan

førast på tømmerkonto

Inntekter/kostnader
som ikkje kan

førast på tømmerkonto

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

502 Salsinntekter og uttak, ved og biomasse

504 Inntekter frå jakt, fiske og torvuttak og andre leigeinntekter

505 Inntektsføring av negativ saldo

506 Inntekt i året/frådrag frå gevinst- og tapskonto

507 Andre driftsinntekter, inkl. skattepliktig del av skogfond

509 Driftskostnader, inkl. avskrivingar og avsetjing til skogfond

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

511 =Overskott/underskott av jakt, fiske, leigeinntekter mm.

=Driftsresultat skogbruk515

÷

÷

Del inntektsført av ekstraordinær fordeling av avverking etter naturkatastrofar frå post 282522

Sjablongutrekna inntekt frå biomasse-/vedproduksjon som (valfritt) er overført jordbruk, 55% av brutto produksjonsinntekt523

Overskott i skogbruk som kan gå inn på tømmerkonto/underskott som skal gå inn på tømmerkonto525

Del av overskottet i post 525 du vil inntektsføre direkte i inntektsåret 2018526

÷

Saldo vidareført frå førre året532

XX. Tømmerkonto (for enkeltpersonføretak)

Overført til tømmerkonto i år av overskott/underskott535

Grunnlag for årets saldoregulering536

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

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

542 Saldo som skal førast vidare til neste år

=

=

=

Inntekt/inntektsfrådrag frå tømmerkonto (berre for enkeltpersonføretak)551

XXI. Overskottt/underskott av skogbruk i året (for enkeltpersonføretak)

Årsoverskott/årsunderskott som ikkje er ført på tømmerkonto (Sum av postane 511 og 526)552

Korreksjon for biomasse/vedproduksjon - må hentast frå post 523 553

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

530 Kommune

÷

+

Fastsett av Skattedirektoratet med heimel i skatteforvaltningsloven

§ 8-2 og § 8-15 med forskrift.
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