OPPLYSNINGER TIL ÅRSOPPGJØRET 2017
________________
Firmanavn
Ditt telefonnummer:

_________/________

Din e-postadresse:

_________________

Returfrist
15. januar 2018

Opplysninger vedrørende sivilstand og/eller barn 2017:
Gift
Ugift
Samboer
Evt. ny ektefelle/partners navn og fødselsnr:

Separert

Skilt

Enke(mann)

Dato for ekte-/partnerskap i 2017:
Evt. ny samboers navn og fødselsnr:
Barn født i 2017, navn og fødselsnr:

Har du mottatt arv, gave, gevinst og lignende i 2017?

Kjøring til og fra jobb og/eller barnepass
Km tur/retur jobb.

Antall dager på jobb/barnepass:

Km tur/retur barnepass:

/
(Kun ekstra kjøring utover til/fra jobb)

Fordeling av inntekt
Hovedutøver %:

Ektefelle/partner %:

Jord/skog
Annen næring (egen virksomhet)

Fordeling (%) av kostnader privat/næring
Jord

Skog

Annen næring

Privat

Strøm
Telefon

Utleie av bolig: oppgi utleieobjekt, leietaker og utleieperiode, evt. bruk eget ark.

Hvis du krever jordbruksfradrag:
Produseres/omsetter du jordbruksprodukter av et ikke ubetydelig omfang? (Ja/nei)
Er vilkåret for botiden på driftsenheten oppfylt? (ja/nei)
Spørsmål om jordbruksfradrag? – ta kontakt med din regnskapsfører

Opplysninger til årsoppgjøret 2017

Landbruk

1

Eget uttak
Melk

Oppgi antall personer

Poteter

Oppgi antall personer

Egg

Oppgi antall kg

Kjøtt (angi slag):

Oppgi antall kg

Ved m3, og fyres det i hovedsak med ved (ja/nei)
Annet
Evt. nedskriving av pantedokument
Husstandsmedlemmer i alt/Herav 70 år og eldre

Bruk av maskiner og materialer mellom jord og skog
Maskiner fra jordbruket brukt i skogen

Timer:

Pris pr. time:

Materialer fra skogen benyttet i jordbruket

m3

Pris pr. m3

Jaktrett, storvilt i egen utmark
Viltslag:
Antall felte dyr fordelt på kjønn, voksne, ungdyr og kalver:
Uttak til eget bruk:

Opplysninger om privat- og næringsbil
Bil 1

Bil 2

Bil 3

Bil 4

Reg.nr.
Merke
Årsmodell
Kjøpt bil 2017? – oppgi nybilpris
Type (vare/kombi/lastebil etc.)
Km.stand 31.12.17
- Km. stand 1.1.17
= Antall km kjørt i året
Herav antall km kjørt i næring
Det kan fradragsføres inntil 6000 km for hver privatbil som benyttes i næring. Samlet kjøring
privat bør være innenfor normalen for en sammenliknbar familie.

Har du hjemmekontor (ja/nei)? NB! Lokaler som kun benyttes til kontor for
næringsvirksomheten!
Husdyrbygg i landbruket
Benyttes husdyrbygget også til andre formål enn husdyrhold (kombinert bruk)? (Ja/nei)
Hvis ja – angi %-vis andel:
Har du hobbyhester som oppstalles på gården (ja/nei)? Hvis ja, oppgi antall og alder:
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VARELAGER
Sjølprodusert varelager 31.12.17

Innkjøpt varelager pr. 31.12.17

Hvete, kg

Såkorn, kg/kr

Bygg, kg

Frø, løk, planter, kr

Havre, kg

Kraftfôr, kg

Rug, kg

Høy, kg

Oljefrø, kg

Surfor, kg

Grasfrø, kg

Halm, behandlet, kg

Poteter, til mat, kg

Halm, ubehandlet, kg

Poteter, til fór, kg

Plantevernmidler, kr

Grønnsaker (angi type), kg

Handelsgjødsel, kg/kr

Høy, kg

Diesel, liter

Surfór, kg

Materialer, kr

Halm, behandlet, kg

Plast og nett, kr

Halm, ubehandlet, kg

Konserveringsmidler

Ved til eget bruk, m3

Annet

Ved for salg, m3
Tømmer, m3
Annet, f.eks. ull

JORDBRUKSAREAL
Dekar

I annen kommune:

Eiendommen(e)s totale dyrkede areal
+ leid dyrket areal
- bortleid dyrket areal
= Sum dyrket areal i drift
Korn
Oljevekster

Areal fordelt på vekst

Poteter
Grønnsaker
Frukt
Bær
Fulldyrket eng
Gras, beite
Overflatedyrket beite

Veksthusareal, m3
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BUSKAP
Hester benyttet i trav-/galoppsport?

-

Født levende 2017

Mistet i 2017

Antall 31.12.17

Ta kontakt med regnskapsfører – eget skjema!

Hester benyttet i virksomhet (næring):
Hester over 3 år

- Fjording/Dølahest?

Hester inntil 3 år

- Fjording/Dølahest?

Hester inntil 2 år

- Fjording/Dølahest?

Hester inntil 1 år

- Fjording/Dølahest?

Mjølkekyr
Herav tilført fra eget oppal i året
Ammekyr
Herav tilført fra eget oppal i året
Kviger o/ 12 mnd
Kviger u/ 12 mnd
Okser o/ 12 mnd
Okser u/ 12 mnd
Avlsokser
Griser, avlspurker og avlsråner
Herav tilført fra eget oppal i året
(over 6 mnd)

Slakteferdige griser
Slaktegriser, ca. 4 mnd
Slaktegriser, ca. 3 mnd
Smågriser, ca. 2 mnd
Smågriser under 2 mnd
Sau/Geit over 12 mnd (Stryk det som ikke passer)
Herav tilført fra eget oppal i året
Sau under 12 mnd/Geit under 9 mnd
Verpehøner
Kyllinger
Annet fjørfe
Annet:

Jeg bekrefter herved at årets varelager er tellet /vurdert og at alle utgående fakturaer,
produsentoppgjør og lønnsforhold er levert min regnskapsfører.
Jeg bekrefter samtidig at opplysningene på side 1-4 stemmer med de faktiske forhold.
Sted/dato:_______________

Underskrift: ____________________________
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