Søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag
Søknad sendes til statsforvalteren i ditt reinbeiteområde
Tøm skjema

Driftsåret 2020/2021
Informasjon om utfylling av søknad om tilskudd
Her kan du opprette en søknad for driftsåret 2020/2021 for følgende tilskudd:
•
•
•
•
•
•

Produksjonspremie
Slaktetilskudd til alle dyr for 2020/2021
Særskilt driftstilskudd til ungdom
Særskilt driftstilskudd til kvinner
Etableringstilskudd
Ektefelle-/samboertillegg

Maksimale satser for ordningene finner du i forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. De endelige satsene fastsettes etter at alle
søknader er mottatt. Satsene kan bli lavere enn de maksimale satsene som fremgår av forskriften, fordi de avsatte midlene til tilskudd ikke
kan overskrides.
Det er viktig at du setter deg inn i regelverket for tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. Regelverket fremkommer i forskrift om tilskudd til
siidaandeler og tamreinlag, kommentarer til forskriften og søkerveiledning, som er publisert på Landbruksdirektoratets nettsider.
Fristen for å sende inn søknad om tilskudd er 31. mai 2021. Søknad med alle vedlegg skal være levert innen denne fristen elektronisk
via Altinn eller sendes i posten på papir. Dispensasjon fra søknadsfristen vil kun være aktuelt i tilfeller der en spesiell, forbigående
omstendighet utenfor søkers kontroll er årsaken til at søknaden ikke blir levert i tide. Søknad om dispensasjon fra søknadsfristen må
sendes til statsforvalteren i ditt reinbeiteområde innen 31. mai 2021. Ved akutt sykdom skal søknad sendes så snart det er mulig med
hensyn til sykdommen.
Søknaden behandles på bakgrunn av informasjon som du fyller ut i dette skjemaet og melding om reindrift for tilskuddsåret. Opplysninger og
vedlegg som sendes etter søknadsfristen vil ikke bli tatt hensyn til ved behandling av din søknad, med mindre du har fått dispensasjon fra
søknadsfristen.

Grunnopplysninger
Om siidaandelen
Siidaandelskode

Felles siidaandel

Reinbeitedistrikt
Ja

Nei

Leder(e) av siidaandelen
Navn

Fødselsnummer

Kontaktinformasjon
Navn

Mobil

E-post

Postadresse
Adresse

Postnummer

Poststed

Om ektefelle/samboer
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Navn

Fødselsnummer

Kontoinformasjon
Kontonummer
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Bekreftelse av grunnvilkår
Her skal du bekrefte at du oppfyller grunnvilkår for tilskudd. Dersom du gir feil eller mangelfulle opplysninger her, kan tilskuddsbeløpet bli redusert.

Leder(e) av siidaandelen har levert melding om reindrift for tilskuddsåret innen fristen
Jeg bekrefter at vilkåret er oppfylt
Det er et vilkår for å få tilskudd at leder av siidaandelen har levert melding om reindrift innen fristen i Forskrift om melding om reindrift § 2, som er 10. april etter
driftsårets slutt. Meldingen må være godkjent av statsforvalteren for å kunne bli lagt til grunn for behandling av tilskuddssøknaden.

Leder av siidaandel har hatt en avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum 50 000 kroner (eksl. mva) i siste
kalenderår
Jeg bekrefter at vilkåret er oppfylt eller at jeg kun søker om etableringstilskudd og med det er fritatt fra inntektskravet
Inntekter fra salg av kjøtt av rein som tilhører andre medlemmer av siidaandelen blir ikke tatt med i beregningsgrunnlaget for inntektskravet, med unntakt av
inntekter fra rein som tilhører siidaandelsleders barn. Inntekt fra salg av kjøtt av rein som eies av siidaandelsleders barn under 17 år blir liknet sammen med
foreldrenes inntekter, og inngår derfor i beregningsgrunnlaget. Ektefelle/samboers inntekter inngår i beregningsgrunnlaget kun ved felles siidaandel.
Andre inntekter fra reindriften, som for eksempel biprodukter av rein og duodji, tas ikke med i beregningsgrunnlaget. Inntekter fra rein som er slaktet eller omsatt
utenfor Norge regnes ikke som avgiftspliktig salgsinntekt, med mindre reinen omfattes av ordningen for utenlands bearbeiding. Leder av siidaandel som søker
om etableringstilskudd er fritatt fra inntektskravet. Slike siidaandeler kan ha rett til å få etableringstilskudd selv om inntektskravet ikke er oppfylt. For å få rett til de
andre tilskuddene, må du oppfylle inntektskravet.

Leder av siidaandel mottar ikke alderspensjon etter folketrygdens regler
Jeg bekrefter at jeg ikke mottar alderspensjon etter folketrygdens regler
Hvis leder av siidaandel har rett på alderspensjon i tilskuddsåret, må leder gi avkall på pensjonen i perioden 1. april til 31. mars i tilskuddsåret for å få rett på
tilskudd. Avkall på alderspensjon må dokumenteres av NAV. I felles siidaandel eller siidaandel som mottar ektefelle-/samboertillegg kan eldste ektefelle/samboer
motta alderspensjon.

Vilkår for reintall
Det er et vilkår for å motta tilskudd at siidaens reintall per 31. mars i tilskuddsåret er i samsvar med øvre reintall fastsatt i godkjente bruksregler. Dette reintallet blir
beregnet på bakgrunn av reintall i melding om reindrift for alle siidaandelene i siidaen.
Hvis reintallet i siidaen overskrider fastsatt reintall kan leder av siidaandelen likevel få tilskudd dersom siidaandelen oppfyller et unntakene i forskriften.

Jeg bekrefter at reintallet i siidaen er i samsvar med øvre reintall fastsatt i godkjente bruksregler eller at siidaandelen omfattes av ett
av unntakene bokstavene a-f.
Hvis din siidaandel oppfyller vilkår for unntak, kryss av for hvilket unntak som er oppfylt.
Siidaen har utarbeidet en reduksjonsplan etter reindriftsloven § 60, tredje ledd, og siidaandelens reintall er i henhold til dette.
Reindriftsstyret har vedtatt forholdsmessig reduksjon av reintall etter reindriftslovens § 60 tredje ledd, og siidaandelens reintall er i
henhold til dette.
Statsforvalteren har fastsatt øvre reintall per siidaandel i henhold til reindriftsloven § 60 femte ledd med tilhørende forskrift,
og siidaandelens reintall er i henhold til dette.
Siidaandelene i distriktet har inngått avtale om fordeling av reintall i henhold til reindriftsloven § 60 sjette ledd, og siidaandelens reintall er i henhold til denne avtalen.
Distriktet har fastsatt øvre reintall per siidaandel i henhold til reindriftsloven § 60 fjerde ledd der summen av siidaandelenes reintall
ikke overskrider siidaens fastsatte øvre reintall, og siidaandelens reintall er i henhold til dette.
Siidaandelen omfattes ikke av bokstavene a-e, og har ikke økt sitt reintall fra det reintall som siidaandelen hadde året før siidaen
overskred fastsatt øvre reintall.

Produksjonspremie
Jeg søker om produksjonspremie
Beregningsgrunnlaget for produksjonspremie
Jeg bekrefter at inntektene som er oppgitt i dette søknadsskjemaet er avgiftspliktig nettoinntekter fra salg av reinkjøtt og annen
avgiftspliktig netto salgsinntekt fra rein tilhørende alle reineiere i siidaandelen, og at inntektene er opparbeidet fra 1. januar til 31.
desember 2020.

versjon 1.8 - 20.04.2021

Grunnlaget for produksjonspremie er avgiftpliktig salgsinntekt fra salg av reinkjøtt og andre avgiftspliktige salgsinntekter fra rein tilhørende alle reineiere i
siidaandelen. Det er inntektene som er opparbeidet fra 1. januar til 31. desember i siste kalenderår, som inngår i beregningsgrunnlaget for produksjonspremie.
Beregningen gjøres på bakgrunn av nettoinntekt, det vil si reineierens oppgjørspris uten merverdiavgift. Det betyr at frakt- og slaktekostnader i forbindelse med
slakting av rein ikke er en del av beregningsgrunnlaget. Avgiftsfrie salgsinntekter og salg av livdyr inngår heller ikke i beregningsgrunnlaget.
Inntekter fra rein som er slaktet eller omsatt utenfor Norge regnes ikke som avgiftspliktig salgsinntekt etter denne forskriften, med mindre reinen omfattes av
ordningen for utenlands bearbeiding.
Inntekten må være opparbeidet for å kunne legges til grunn for beregning av produksjonspremie. Inntekten er opparbeidet når reinen eller produkter av rein er
solgt, selv om betalingen finner sted senere.
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Netto salgsinntekt
Sum netto salgsinntekt av kjøtt og andre avgiftspliktige salgsinntekter uten merverdiavgift fra rein tilhørende alle reineiere i siidaandelen i siste
kalenderår.
Navn

Fødselsnummer

Avgiftspliktig salgsinntekt

Totalt

0,00

Summen som fylles ut her danner grunnlaget for beregning av produksjonspremie. Du får kun tilskudd for den inntekten som er oppgitt i søknaden og
dokumentert ved slaktebilag og lignende dokumentasjon. Dokumentasjon på inntektene skal være sendt innen fristen 31. mai og det betyr at inntektene
som ikke er dokumentert innen 31. mai, ikke blir tatt med som en del av beregningsgrunnlaget for produksjonspremie.

Slaktetilskudd til alle dyr for 2020/2021
Jeg søker om slaktetilskudd
Beregning av slaktetilskudd
Tilskuddet innvilges for alle rein slaktet i perioden 15. august 2020 til 31. mars 2021. Reinen må være slaktet ved slakteri som er godkjent av Mattilsynet. Det
innvilges kun tilskudd for rein som er klassifisert ved optisk lengdemåling. Du bør selv inngå avtale med slakteriet at dine rein skal klassifiseres ved optisk
lengdemåling.

Jeg bekrefter at reinen som er oppgitt har blitt slaktet ved godkjent slakteri mellom 15. august 2020 og 31. mars 2021 og er avtalt
klassifisert ved optisk lengdemåling.
Antall rein dokumentert slaktet i perioden 15. august til 31. mars i driftsåret det søkes tilskudd for.
Antall rein som fylles ut her danner grunnlaget for beregning av tilskudd. Du får kun innvilget tilskudd for det antall rein som er oppgitt i søknaden og innrapportert.

Særskilt driftstilskudd til ungdom
Jeg søker om særskilt driftstilskudd til ungdom
Bekreftelse av vilkår for tilskudd
Jeg bekrefter at vilkåret er oppfylt
Leder av siidaandelen må være under 30 år per 1. januar 2021. Felles siidaandeler der den yngste lederen er under 30 år og den eldste er over 30 år har rett til
tilskudd.

Særskilt driftstilskudd til kvinner
Jeg søker om særskilt driftstilskudd til kvinner
Bekreftelse av vilkår for tilskudd
Jeg bekrefter at vilkåret er oppfylt
Leder av siidaandelen må være kvinne og stå oppført alene som leder av siidaandelen. Leder av siidaandelen må ha reindrift som hovednæring. Dette innebærer
at minst 75 prosent av lederens inntekter skal stamme fra avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke.

Etableringstilskudd
Jeg søker om etableringstilskudd

versjon 1.8 - 20.04.2021

Bekreftelse av vilkår for tilskudd
Etableringstilskudd innvilges kun ved overdragelse, som blant annet kan være overføring ved salg, arv, gave og avtale. Tilskuddet innvilges ikke ved opprettelse
av ny siidaandel eller sideordnede rekrutteringsandeler.
For å kvalifisere til etableringstilskudd må følgende vilkår være oppfylt:
•
•

Leder av siidaandelen er under 35 år på tidspunktet for overdragelsen
Søknaden om tilskudd er sendt innen 3 år etter overdragelsen
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Jeg bekrefter at vilkårene er oppfylt
For å kunne få innvilget etableringstilskudd må leder av siidaandelen være under 35 år på tidspunktet for overdragelse av siidaandelen. Tidspunktet for overdragelsen fremgår av statsforvalterens vedtak om godkjenning av overføring av siidaandelen. Hvis siidaandelen overdras til ektefeller eller samboere i fellesskap,
kan likevel eldste ektefelle eller samboer være over 35 år på tidspunktet for overdragelsen. Om du som ny leder av siidaandel overskrider denne aldersgrensen i
løpet av de tre første årene etter overdragelsen, får det ingen begrensninger i retten til etableringstilskudd. Du kan søke om etableringstilskudd i det tilskuddsåret
siidaandelen er overdratt, og de to påfølgende år. Det er gjort unntak i inntektskravet på 50 000 kroner for dem som søker etableringstilskudd. Det vil si at selv om
du ikke oppfyller inntektskravet, kan du ha rett til etableringstilskudd hvis de andre vilkårene for tilskuddet er oppfylt. Du har imidlertid ikke rett til andre
tilskuddsordninger hvis du ikke oppfyller inntektskravet.

Ektefelle-/samboertillegg
Jeg søker om ektefelle-/samboertillegg
Bekreftelse av vilkår for tilskudd
Utøver du og din ektefelle/samboer aktiv reindrift i samme siidaandel og eier rein i samme siidaandel, kan dere få innvilget ektefelle-/samboertillegg hvis ingen av
dere har en brutto inntekt utenfor reindriften på mer enn 200 000 kroner i siste ligningsår.

Jeg bekrefter at vilkårene er oppfylt
Vilkåret om at dere skal utøve aktiv reindrift i samme siidaandel betyr ikke at dere begge må være ledere i en felles siidaandel, men det er et krav om at dere
begge eier rein i samme siidaandel. Hvis du og din ektefelle/samboer har hver deres siidaandel, eller ektefellen/samboeren er medlem i en annen siidaandel, kan
dere ikke få ektefelle-/samboertillegg. Det er ikke et krav om at ektefelle-/samboer har eget reinmerke. Dersom en av dere har en brutto inntekt utenfor reindriften
på mer enn 200 000 kroner i siste ligningsår, faller ektefelle-/samboertillegget bort. Siste ligningsår er kalenderåret som ligger to år tilbake i forhold til slutten på
tilskuddsåret. For tilskuddsåret 2020/2021 vil siste ligningsår være 2019. Godtgjørelse for verv i reindriftsnæringen regnes som inntekt i reindriften.
I kommentarer til forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag er det nærmere beskrevet hvilke inntekter som regnes for å være inntekter i reindriften.
I det året ekteskapet/samboerskapet er inngått kan statsforvalteren dispensere fra kravet om å eie rein i samme siidaandel. Dere må fremme søknad om
dispensasjon til statsforvalteren i deres reinbeiteområde.

Vedlegg
Her krysser du av for hvilken dokumentasjon som er lagt ved søknaden. Dokumentasjon som er sendt inn etter søknadsfristen 31. mai blir ikke tatt med i
vurderingen av søknaden.
Dersom vedlegget er sendt inn i forbindelse med levering av melding om reindrift, er det ikke nødvendig å sende det inn på nytt.

Skjema Landbruk RF-1177
Søker må levere skjema Landbruk (RF-1177) for 2020.

Dokumentasjon på salgsinntekt fra medlemmene i siidaandelen
Medlemmene i siidaandelen må vedlegge skjema Landbruk (RF-1177). For salg utenfor godkjent slakteri skal det vedlegges slaktebilag eller annen
dokumentasjon på salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke. Med “annen dokumentasjon” menes et etterprøvbart og tilstrekkelig detaljert dokument for
oppnådd salgsinntekt (pris eks. mva). Dette kan for eksempel være kvittering eller bilag som stammer fra privat salg av rein.

Skatteoppgjør
Ved søknad om særskilt driftstilskudd til kvinner må skatteoppgjør for 2019 vedlegges. Ved søknad om ektefelle-/samboertillegg må begge ektefellenes/
samboernes skatteoppgjør vedlegges.

Dokumentasjon på privat omsetning
Ved privat omsetning av rein må inntektene dokumenteres ved salgsbilag/kvittering. Salgsbilag/kvittering skal minst inneholde navn og adresse på selger og
kjøper, dato for salg, varens art og omfang, og pris med og uten merverdiavgift.

Dokumentasjon på avgang av rein etter siste pålagte telling.
Avtale om fordeling av reintall på bakgrunn av statsforvalterens vedtak.

Avtale om fordeling av reintall på bakgrunn av statsforvalterens vedtak
Hvis reintallet i siidaandelen ikke er i samsvar med reintallet fastsatt i godkjente bruksregler, kan siidaandelen likevel få tilskudd hvis
statsforvalteren har fattet vedtak etter reindriftsloven § 60 femte ledd, og siidaandelen har inngått avtale med andre siidaandeler i distriktet om fordeling av reintall.
Avtalen om fordeling må vedlegges. Er avtalen allerede sendt til statsforvalteren trenger du ikke sende den inn på nytt.

Øvrige vedlegg

versjon 1.8 - 20.04.2021

Andre vedlegg du ønsker å legge ved søknaden som kan være nødvendig for behandling av din søknad.

Utfyllende informasjon til søknaden
Her kan du legge til informasjon som du mener statsforvalteren trenger for å kunne behandle søknaden. Spørsmål skal ikke skrives i merknadsfeltet. Om du har
spørsmål, ta kontakt med statsforvalteren i ditt reinbeiteområde.
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Merknader

Bekreftelse av opplysninger
Jeg forsikrer at opplysningene i søknaden er korrekte. Jeg er klar over at jeg må kunne dokumentere opplysningene i søknaden
ytterligere, hvis jeg blir bedt om det. Jeg er kjent med reglene i lov og forskrift, og jeg er kjent med at eventuelle uriktige opplysninger
kan føre til reduksjon, bortfall eller tilbakebetaling av tilskudd. Jeg er kjent med at uriktige opplysninger i søknaden kan medføre
straffeansvar etter straffeloven kapittel 30.

versjon 1.8 - 20.04.2021

Der begge ektefeller/samboere er ansvarlige ledere skal begge skrive under.
Dato

Underskrift siidaandelsleder(e)

Dato

Underskrift siidaandelsleder(e)

LDIR-653 B

Landbruksdirektoratet - Søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag
Side 5 av 5

