
Revisjons- og kontrollskjema for  
omsetnings- og forskningsavgift for 

egg

Svarfrist 15. februar påfølgende år 
Skjemaet sendes til Landbruksdirektoratet

1. Grunnopplysninger
Foretakets navn Organisasjonsnummer

2. Omsetningsavgift
Vi har foretatt kontroll av avgiftsgrunnlaget og kontrollert at riktige satser er benyttet. Vi har kontrollert at riktig avgiftsbeløp er trukket fra 
oppgjøret til produsentene og overført til Landbruksdirektoratet.

Periode Sats, kr Avgiftsgrunnlag, kg egg Beløp, kr

1. halvår

2. halvår

Totalt

5. Revisjonserklæring
Vi har gjennomført de nødvendige revisjonshandlinger for å kontrollere at ovennevnte virksomhet har overholdt følgende forskrifter, fastsatt 
av Landbruks- og matdepartementet: Forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk, Forskrift om 
innkreving av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift og Forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter. 
I følge de kontroller vi har foretatt, er innbetalte avgifter i årsoppgaven i samsvar med eggpakkeriets regnskap og det er benyttet korrekte 
satser for omsetningsavgift og forskningsavgift. Etter vår mening har virksomheten ved rapporteringen overholdt bestemmelsene i ovennevnte 
forskrifter. Årsoppgaven samsvarer med dette revisjons- og kontrollskjemaet og er signert av ansvarshavende i virksomheten og av registrert 
revisor.
Sted og dato Revisor (stempel og underskrift)

Sted og dato Underskrift av daglig leder
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Gjelder for året

3. Forskningsavgift
Vi har foretatt kontroll av avgiftsgrunnlaget og kontrollert at riktige satser er benyttet. Vi har kontrollert at riktig avgiftsbeløp er betalt til 
Landbruksdirektoratet

Periode Sats, kr Avgiftsgrunnlag, kg egg Beløp, kr

1. halvår

2. halvår

Totalt
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