Søknad om tidlegpensjon
for jordbrukarar
Postboks 8140 Dep
N-0033 Oslo
Telefon 78 60 60 00
postmottak@landbruksdirektoratet.no

Sendast kommunen der landbrukseigedomen ligg.

Tøm skjema

A. Grunnopplysningar
Brukar
For- og etternamn

Er brukar:
gift/sambuar

Fødselsnr. (11 siffer)

□

Ja

Ektefelle/sambuar

□

Er brukar:
Nei

□

eigar/forpaktar av landbrukseigedomen

□

Kontonr. (11 siffer)

ektefelle/sambuar til eier/forpaktar

For- og etternamn

Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse

Postnr.

Kommunenr.

Gardsnr.

Bruksnr.

Kontonr. (11 siffer)

│Poststad

Festenr.

Løpenr.

B. Einbrukar/tobrukar
Søknaden gjeld

Einbrukar pensjon

Tobrukar pensjon

Ved tobrukarpensjon skal ektefelle/sambuar
ha utbetaling til

Brukar fyller 67 år

Ektefelle/sambuar fyller 67 år

C. Fullstendig søknad/førehandssøknad
Søknaden er ein

Fullstendig søknad

Førehandssøknad

D. Diverse opplysningar
Har søkjar vore forpaktar av landbrukseigedomen?

Ja

Nei

Landbrukseigedomen er overdrege til ny eigar

Ja

Nei

Brukar har vore jordbrukar i minst 15 år

Ja

Nei

Ektefelle/sambuar har budd og arbeidd på landbrukseigedomen dei siste 5 åra

Ja

Nei

Felt A. Grunnopplysningar
Det må kryssast av for om brukar er gift/sambuar eller ikkje, og av kontrollomsyn skal ektefelle/sambuar sitt fødselsnummer
fyllast ut. Dette må gjerast både ved søknad om einbrukar- og tobrukarpensjon. Ein skal oppgje hovudnummeret til landbrukseigedomen som er overdrege. Adressa er bustadadressa til søkjarane. Oppgje kontonummer. Dei som ikkje har ført på
kontonummer, får pensjonen direkte utbetalt mot eit gebyr på kr 100 pr utbetaling.

versjon 2.1 - 04.01.2017

Felt B. Einbrukar/tobrukar
Ein må oppgje om søknaden gjeld einbrukarpensjon eller tobrukarpensjon. Ved tobrukarpensjon må det også oppgis hvor
lang utbetalingstid ektefelle/sambuar ønsker.
Felt C. Fullstendig søknad/førehandssøknad
Søknaden kan vere ein førehandssøknad, men pensjonen blir utrekna frå og med den månaden fullstendig søknad ligg føre.
Ved ein fullstendig søknad er det krav om at landbrukseigedomen er overdrege til ny eigar, og søkjar(ane) kan motta ny
alderspensjon, men ikke andre ytingar frå folketrygda eller AFP-pensjon.
Felt D. Diverse opplysningar
Opplysningane må stadfestast av søkjar. Siste opplysning gjeld berre ved søknad om tobrukarpensjon.
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E. Opplysningar om BRUKAREN si inntekt
År i referanseperioden

År

År

År

År

År

Næringsinntekt frå jordbruk/gartneri
(2.7.1 og 2.7.7)
Næringsinntekt frå skogbruk (2.7.2)
Sjukepengar frå jordbruk/gartneri og
skogbruk (2.7.13)
Sum næringsinntekt frå jordbruk/gartneri
og skogbruk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Næringsinntekt frå fiske/fangst og anna
næring dreve som tilleggsnæring til
jordbruk (2.7.3 og 2.7.4)
Næringsinntekt frå anna næring (2.7.6)
Sjukepengar frå anna næring dreve som
tilleggsnæring til jordbruk (2.7.13)
Sum næringsinntekt frå jordbruk/ gartneri,
skogbruk og tilleggsnæring til jordbruk
Sjukepengar frå anna næring (2.7.13)
Løn, overgangsstønad, gjenlevande- og
AFP-pensjon (2.1.1–2.1.5, 2.2.1 og 2.2.2)
Arbeidsavklaringspengar og uførepensjon
(2.1.1 og 2.2.1)
Brukaren si samla inntekt

F. Opplysningar om forventa inntekt kommande år
År ein mottek tidlegpensjon

År

År

År

Skattetrekk

Skattekommune

År

År

Etterbetalt tilskot, opptent før
landbrukseigedomen vart overdrege
Oppgjer for sal og skattemessige
disponeringar av næringsinntekt
Skattekortopplysningar år 1

G. Pensjonar
Får brukar utbetalt ny alderspensjon frå folketrygda?

Ja

Nei

Får brukar utbetalt andre ytingar frå folketrygda eller AFP-pensjon?

Ja

Nei

Felt E. Brukaren si inntekt
Ein må registrere næringsinntekt i felt E eller i felt H. Alle inntekter skal hentast frå stadfesta likning. Hvis brukar har motteke
ny alderspensjon i referanseperioda, skal den ikkje takast med i berekninga.
Felt F. Forventet inntekt kommande år
Den som mottek tidlegpensjon kan ikkje lenger ha næringsinntekt frå jordbruk/gartneri og skogbruk. Dersom brukar får etterbetalt tilskot, oppgjer for sal eller gjer skattemessig disponering av næringsinntekt etter sal av mjølkekvote o.l. må ein oppgje
dette. Det er berre inntekter som er opptent før landbrukseigedomen vart overdrege som skal førast opp. Skattetrekket skal
ein oppgje som tabell- eller prosenttrekk.

versjon 2.1 - 04.01.2017

Felt G. Pensjonar
Brukar skal stadfeste om han/ho mottek ny alderspensjon, andre ytingar frå folketrygda eller AFP-pensjonar samstundes med
utbetaling av tidlegpensjon.
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H. Opplysningar om EKTEFELLE/SAMBUAR si inntekt
År i referanseperioden

År

År

År

År

År

Næringsinntekt frå jordbruk/gartneri
(2.7.1 og 2.7.7)
Næringsinntekt frå skogbruk (2.7.2)
Sjukepengar frå jordbruk/gartneri og
skogbruk (2.7.13)
Sum næringsinntekt frå jordbruk/gartneri
og skogbruk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Næringsinntekt frå fiske/fangst og anna
næring dreve som tilleggsnæring til
jordbruk (2.7.3 og 2.7.4)
Næringsinntekt frå anna næring (2.7.6)
Sjukepengar frå anna næring dreve som
tilleggsnæring til jordbruk (2.7.13)
Sum næringsinntekt frå jordbruk/ gartneri,
skogbruk og tilleggsnæring til jordbruk
Sjukepengar frå anna næring (2.7.13)
Løn, overgangsstønad, gjenlevande- og
AFP-pensjon (2.1.1–2.1.5, 2.2.1 og 2.2.2)
Arbeidsavklaringspengar og uførepensjon
(2.1.1 og 2.2.1)
Ektefelle/sambuar si samla inntekt

I. Opplysningar om forventa inntekt kommande år
År ein mottek tidlegpensjon

År

År

År

Skattetrekk

Skattekommune

År

År

Etterbetalt tilskot, opptent før
landbrukseigedomen vart overdrege
Oppgjer for sal og skattemessige
disponeringar av næringsinntekt
Skattekortopplysningar år 1

J. Pensjonar
Får ektefelle/sambuar utbetalt ny alderspensjon frå folketrygda?

Ja

Nei

Får ektefelle/sambuar utbetalt andre ytingar frå folketrygda eller AFP-pensjon?

Ja

Nei

Felt H. ektefelle/sambuar si inntekt
Felt H skal fyllast ut ved tobrukarpensjon og ved einbrukarpensjon dersom brukar ikkje fyller inntektskrava med eiga inntekt.
Alle inntekter skal hentast frå stadfesta likning. Løn til sambuar for denne sitt arbeid på landbrukseigedomen, skal førast
saman med sjukepengar frå jordbruk/gartneri og skogbruk. Hvi ektefelle/sambuar har motteke ny alderspensjon i
referanseperioda, skal den ikkje takast med i berekninga.

versjon 2.1 - 04.01.2017

Felt I. Forventet inntekt kommande år
Den som mottek tidlegpensjon kan ikkje lenger ha næringsinntekt frå jordbruk/gartneri og skogbruk.
Dersom ektefelle/sambuar får etterbetalt tilskot, oppgjer for sal eller gjer skattemessig disponering av næringsinntekt etter sal
av mjølkekvote o.l. må ein oppgje dette. Det er berre inntekter som er opptent før landbrukseigedomen vart overdrege som
skal førast opp. Skattetrekket skal ein oppgje som tabell- eller prosenttrekk.
Felt J. Pensjonar
Ektefelle/sambuar skal stadfeste om han/ho mottek alderspensjon, andre ytingar frå folketrygda eller AFP-pensjonar
samstundes med utbetaling av tidlegpensjon.
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K. Brukaren og ektefelles/sambuar si underskrift
Tall på vedlegg som følgjer med søknaden. Merk vedlegga med søkjaren sitt fødselsnummer og namn
Vedlagt søknaden følgjer søknad om dispensasjon, sjå vedlegg nr.
Det er tidlegare sendt inn førehandssøknad
Opplysningane i søknaden er fullstendige og korrekte. Eg er kjend med regelverket og har spesielt merka meg at krav om
tilbakebetaling kan fremjast dersom tidlegpensjonen er motteken i strid med aktsam god tru. Eg er òg kjend med at eg pliktar å
gi beskjed til landbruksforvaltninga i kommunen dersom eg får ny adresse, endringar i skattekort, vedtak om, eller allereie har
motteke avtalefesta pensjon (AFP), arbeidsavklaringspengar (AAP), uførepensjon eller attlevandepensjon frå NAV.
Stad og dato

Brukaren si underskrift

Stad og dato

Ektefelles/sambuar si underskrift

L. Kommunen si påteikning
Det er kontrollert at kravet til dokumentasjon er oppfylt

Nei

Ja

Brukar har vore jordbrukar i minst 15 år

Nei

Ja

Ektefelle/sambuar har budd på landbrukseigedomen i minst 5 år
(gjeld ved tobrukar)

Nei

Ja

Søknad om dispensasjon følgjer vedlagt

Nei

Ja

Heimelen (skøyte) til landbrukseigedomen er tinglyst på ny eigar

Nei

Ja, dato for tinglysing:

Stad og dato

Kommunen sitt stempel og underskrift

M. Fylkesmannen si handsaming
Søknaden er

Godkjend

Stad og dato

Avslått
Fylkesmannen sitt stempel og underskrift

Felt K. Søkjars og ektefelles/sambuar si underskrift
Alle vedlegg som følger søknaden, skal nummereres.
Alle vedlegg som følgjer søknaden, skal nummererast.
Følgjande dokumentasjon skal følgje søknaden:
•
stadfesta likning for åra som inngår i referanseperioden
•
tinglyst skøyte (ikkje krav ved førehandssøknad)
Ved søknad om dispensasjon må dette kryssast av.
Ved søknad om tobrukarpensjon eller dersom ektefelles/sambuar si inntekt inngår i beregningsgrunnlaget,
skal ektefelle/sambuar underskrive søknaden.
Brukar og ektefelle/sambuar pliktar å gje korrekte opplysningar. Endringar i føresetnadene gitt i felta F, G, I og J må meldast
til kommunen.

versjon 2.1 - 04.01.2017

Felt L. Kommunen si påteikning
Dette feltet skal berre fyllast ut av kommunen.
Felt M. Fylkesmannen si handsaming
Fylkesmannen avgjer søknaden.
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