Søknad om tidligpensjon
til jordbrukere
Sendes til fylkesmannen

Tøm skjema

A. Grunnopplysninger
Bruker
For- og etternavn

Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse

Postnr.

Er bruker:
gift/samboer

Ja

Nei

Er bruker:
eier/forpakter av landbrukseiendommen

Kontonr. (11 siffer)

│Poststed

ektefelle/samboer til eier/forpakter

Ektefelle/samboer
For- og etternavn

Fødselsnr. (11 siffer)

Kontonr. (11 siffer)

Landbrukseiendom
Kommunenr.

Gardsnr.

Bruksnr.

Festenr.

Kommunenr.

Gardsnr.

Bruksnr.

Festenr.

B. Enbruker/tobruker
Søknaden gjelder

Enbruker pensjon

Tobruker pensjon

C. Fullstendig søknad/forhåndssøknad
Søknaden er en

Fullstendig søknad

Forhåndssøknad

D. Diverse opplysninger
Har søker vært forpakter av landbrukseiendommen?

Ja

Nei

Er landbrukseiendommen overdratt til ny eier?

Ja

Nei

Har bruker vært jordbruker i minst 15 år?

Ja

Nei

Har ektefelle/samboer bodd og arbeidet på landbrukseiendommen de siste 5 år?

Ja

Nei

Felt A. Grunnopplysninger
Det må krysses av for om bruker er gift/samboer eller ikke, og ektefelle/samboers fødselsnummer skal fylles ut av kontrollhensyn. Dette må
gjøres både ved søknad om enbruker- og tobrukerpensjon. Adresse er bostedsadressen til søkerne. Hovednummer til landbrukseiendommen
som er overdratt, skal oppgis. Dersom bruker eller ektefelle/samboer eier flere landbrukseiendommer skal disse også føres opp.
Felt B. Enbruker/tobruker
Det må oppgis om søknaden gjelder enbrukerpensjon eller tobrukerpensjon.
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Felt C. Fullstendig søknad/forhåndssøknad
Ved en fullstendig søknad er det krav om at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ved en forhåndssøknad kan det gis tilsagn om tidligpensjon. Tilsagnet er gyldig i 6 måneder.
Felt D. Diverse opplysninger
Fylkesmannen kan be kommunen bekrefte opplysningene. Siste spørsmål gjelder kun ved søknad om tobrukerpensjon.
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E. Opplysninger om BRUKERS inntekt
År i referanseperioden

År

År

År

År

År

År

År

År

Næringsinntekt fra jordbruk/gartneri/pelsdyr
(2.7.1 og 2.7.7/2.7.8)
Næringsinntekt fra skogbruk (2.7.2)
Sykepenger fra jordbruk/gartneri/pelsdyr og
skogbruk (2.7.13)
Sum næringsinntekt fra jordbruk/gartneri/pelsdyr og skogbruk
Næringsinntekt fra fiske/fangst og annen
næring drevet som tilleggsnæring til
jordbruk (2.7.3 og 2.7.4)
Sykepenger fra annen næring drevet som
tilleggsnæring til jordbruk (2.7.13)
Sum næringsinntekt fra jordbruk/ gartneri/
pelsdyr,skogbruk og tilleggsnæring til jordbruk
Næringsinntekt fra annen næring
(2.7.6/2.7.7/2.7.8)
Sykepenger fra annen næring (2.7.13)
Lønn, arbeidsavklaringspenger, gjenlevendeog AFP-pensjon (2.1.1–2.1.5, 2.2.1 og 2.2.2)
Uføretrygd (2.1.8, 2.1.9)
Brukers samlede inntekt

F. Opplysninger om ektefelle/samboers inntekt
År i referanseperioden

År

År

Næringsinntekt fra jordbruk/gartneri/pelsdyr
(2.7.1 og 2.7.7/2.7.8)
Næringsinntekt fra skogbruk (2.7.2)
Sykepenger fra jordbruk/gartneri/pelsdyr og
skogbruk (2.7.13)
Lønn til samboer for arbeid på
landbrukseiendommen (2.1.1)
Sum næringsinntekt fra jordbruk/gartneri/
pelsdyr og skogbruk
Næringsinntekt fra fiske/fangst og annen
næring drevet som tilleggsnæring til
jordbruk (2.7.3 og 2.7.4)
Sykepenger fra annen næring drevet som
tilleggsnæring til jordbruk (2.7.13)
Sum næringsinntekt fra jordbruk/ gartneri/
pelsdyr,skogbruk og tilleggsnæring til jordbruk
Næringsinntekt fra annen næring
(2.7.6/2.7.7/2.7.8)
Sykepenger fra annen næring (2.7.13)
Lønn, arbeidsavklaringspenger, gjenlevendeog AFP-pensjon (2.1.1–2.1.5, 2.2.1 og 2.2.2)
Uføretrygd
(2.1.8/2.1.9)
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Ektefelle/samboers samlede inntekt
Felt E. Brukers inntekt
Referanseperioden er 5 år der siste år er 2 år tilbake i tid. I 2019 er referanseperioden 2013 - 2017. Alle inntekter skal hentes fra skatteoppgjøret, grunnlag for skatt. Hvis søker har mottatt alderspensjon i referanseperioden, skal den ikke føres opp.
Felt F. Opplysninger om ektefelle/samboers inntekt
Felt F skal fylles ut ved tobrukerpensjon og ved enbrukerpensjon dersom bruker ikke fyller inntektskravene med egen inntekt. Se kommentar
under felt E.
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G. Brukers og ektefelles/samboers underskrift
Antall vedlegg som følger med søknaden. Merk vedleggene med søkers fødselsnummer og navn
Vedlagt søknaden følger utskrift av grunnlag for skatt for de 5 årene i referanseperioden.
Vedlagt søknaden følger søknad om dispensasjon, se vedlegg nr.
Opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte. Jeg er kjent med regelverket og at jeg kan få tilbakebetalingskrav
dersom jeg mottar tidligpensjon urettmessig. *
Sted og dato

Brukers underskrift

Sted og dato

Ektefelles/samboers underskrift

Felt G. Brukers og ektefelles/samboers underskrift
Alle vedlegg som følger søknaden, skal nummereres.
Følgende dokumentasjon skal følge søknaden:
•
Utskrift av grunnlaget for skatt for de 5 årene i referanseperioden.
•
Eventuell søknad om dispensasjon
Ved søknad om tobrukerpensjon eller dersom ektefelle/samboers inntekt inngår i beregningsgrunnlaget, skal ektefelle/
samboer underskrive søknaden.
Bruker og ektefelle/samboer plikter å gi korrekte opplysninger.

⃰ Den som mottar tidligpensjon og eventuell ektefelle/samboer kan ikke eie eller forpakte landbrukseiendom, med mindre det er gitt dispensasjon.
Den som mottar tidligpensjon og eventuell ektefelle/samboer kan heller ikke drive eller ha næringsinntekt fra jordbruk/gartneri eller skogbruk.
Det er heller ikke mulig å være innehaver av, deltaker i, aksjonær i eller ha næringsinteresser i foretak som driver jordbruk/gartneri eller
skogbruk.
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Med sikte på å redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5
og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om
evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.
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