Søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag
Søknaden sendes til Fylkesmannen i ditt reinbeiteområde
Innleveringsfrist 31. mai

Driftsåret

/

Tøm skjema

1. Opplysninger om siidaandelen/tamreinlaget
Siidaandelsnavn

Organisasjonsnr.

Bankkontonr.

Siidaandelsleder

Fødsels-/personnummer

Ektefelle/samboer/siidaandelsleder

Fødsels-/personnummer

Skattekommune

2. Generelle vilkår
2.1.

Siidaandelen har levert melding om reindrift

Ja

Nei

2.2.

Siidaandelsleder har minimum kr. 50.000,- (ekskl.mva.) i avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt i det siste
kalenderåret

Ja

Nei

2.3.

Leder av siidaandel mottar alderspensjon etter folketrygdens regler (ved felles siidaandel / siidaandel som
mottar ektefelle-/samboertillegg, kan likevel eldste ektefelle-/samboer motta alderspensjon)

Ja

Nei

2.4

Reintallet i siidaen må være i samsvar med reintallet fastsatt i godkjente bruksregler. Hvis reintallet i siidaen overskrider fastsatt
reintall, kan siidaandelen likevel få tilskudd (kryss dersom du oppfyller et av unntaktene i bokstav a til e)

A

Siidaen har utarbeidet en reduksjonsplan etter reindriftsloven § 60 tredje ledd, og siidaandelens reintall er i
henhold til denne.

Ja

Nei

B

Reindriftsmyndighetene har fastsatt forholdsmessig reduksjon etter reindriftsloven § 60 tredje ledd, og
siidaandelens reintall er i henhold til denne.

Ja

Nei

C

Siidaandelen omfattes ikke av reduksjonsprosesser som nevt i a eller b, og har ikke bidratt til å øke siidaens
totale reintall i siste reindriftsår.

Ja

Nei

D

Fylkesmannen har fastsatt øvre reintall per siidaandel i henhold til reindriftsloven § 60 femte ledd med
tilhørende forskrift, og siidaandelens reintall er i henhold til denne.

Ja

Nei

E

Siidaandeler i distriktet har inngått avtale om fordeling av reintall på bakgrunn av fylkesmannenes vedtak i
henhold til reindriftsloven § 60 sjette ledd, og siidaandelens reintall er i henhold til avtalen.

Ja

Nei

Veiledning Generelle vilkår
2.2: Leder av siidaandel eller tamreinlag må ha hatt en avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum kr. 50.000
(eksl. mva) siste kalenderår. Salg av reinkjøtt med andres merke medtas ikke i beregningen, selv om de inngår i samme siidaandel.
Inntekter fra salg av rein for barn under 16 år lignes sammen med foreldrene, jf. skatteloven § 2-14 nr. 1 og inngår derfor i salgsinntekten. Andre inntekter fra reindriften, som for eksempel biprodukter av rein og duodji, kan ikke medtas i beregningsgrunnlaget.
Det er gjort unntak i inntektskravet på kr. 50.000 for de som søker etableringstilskudd. Det vil si at søker likevel kan ha rett til etableringstilskuddet, men ikke de resterende tilskuddsordningene.
2.3: Et vilkår for å innvilges tilskudd er at leder av siidaandelen ikke mottar alderspensjon etter folketrygdens regler. I felles siidaandel eller
siidaandel som mottar ektefelle- eller samboertillegg etter § 8, kan likevel eldste ektefelle eller samboer motta alderspensjon.
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2.4: Hovedregelen er at siidaandeler kan innvilges tilskudd når reintallet i siidaen/distriktet er i samsvar med godkjente bruksregler.
For unntakene fra hovedregelen presiseres følgende:
A. Bestemmelsen gjelder kun i den perioden reduksjonsplanen er satt. Reduksjonsplaner som mottas etter 31. mars i reindriftsåret kan ikke
legges til grunn for vurdering av om vilkåret er oppfylt.
B. Siidaandelen må være innenfor reintallet som er fastsatt i reduksjonsplanen per 31. mars i reindriftsåret, for å få tilskudd.
C. De siidaandeler som har bidratt til å øke reintallet vil ikke få tilskudd. Dersom siidaandelen ikke har økt sitt reintall, kan den få tilskudd.
For å fastslå om siidaandelen har økt sitt reintall i den aktuelle perioden, skal godkjent Melding om reindrift legges til grunn.
D. I slike tilfeller kan siidaandelen ha rett til tilskudd selv om reintallet i distriktet overskrider fastsatt øvre reintall.
E. Forpliktende avtaler må gjelde for søknadsåret.
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3. Ulike tilskuddsordninger
3.1.

Leder av siidaandelen er under 30 år pr. 1. januar i reindriftsåret, og siidaandelen søker om
driftstilskudd

Ja

Nei

3.2.

Leder av siidaandelen er under 35 år og søker om etableringstilskudd (gjelder bare inntil 3 år etter
overdragelsen)

Ja

Nei

3.2.a

Antall år leder har mottatt etableringstilskudd

0 år

3.3.

Siidaandelen søker om produksjonspremie. Avgiftsfrie salgsinntekter, salg av livdyr og frakt- og
slaktekostnader inngår ikke i grunnlaget for beregningen.

Ja

Nei

3.4.

Siidaandelen søker om kalveslaktetilskudd

Ja

Nei

3.5.

Siidaandelen søker om ektefelle-/samboertillegg (begge ektefeller/samboere må utøver aktiv reindrift i samme siidaandel, men det er ikke krav om at begge må ha eget merke)

Ja

Nei

1 år

2 år

Veiledning Ulike tilskuddsordninger
3.2: 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. Dersom siidaandelen overdras slik at det blir felles
siidaandel, utbetales det kun ett tilskudd. Det er på tidspunktet for overdragelsen av siidaandelen at den nye lederen må være under 35
år. Om vedkommende overskrider denne aldersgrensen i løpet av de tre første årene etter overdragelsen får det ingen begrensninger i
retten til etableringstilskuddet.
3.3: Grunnlaget for produksjonspremien er avgiftspliktig salg av reinkjøtt samt andre avgiftspliktige næringsinntekter fra selve reinsdyret.
Det er reineierens oppgjørspris som skal danne grunnlaget for produksjonspremien, og det innebærer at slakte- og fraktkostnader skal
trekkes fra grunnlaget. Reineiere må legge ved slaktebilag eller annen dokumentasjon på avgiftspliktig salgsinntekt, for eksempel
salgskvitteringer. Dokumentasjonen må inneholde navn og adresse på selger og kjøper, dato, varens art og omfang, og pris med og uten
mva.
3.4: Kalveslaktetilskuddet innvilges for hele slakteperioden i reindriftsåret, det vil si fra 15. august til 31. mars, og følger ikke kalenderåret.
Tilskuddet innvilges kun når både slakting og klassifisering er utført ved slakteri godkjent av Mattilsynet. Tilskuddet innvilges ikke dersom
slakt og/eller klassifisering utføres hos foredlingsbedrifter, eller ved privat slakt.
3.5: Utøver begge ektefeller/samboere aktiv reindrift i samme siidaandel, kan det ytes ektefelletillegg. Ektefellen må ikke ha eget reinmerke
for at siidaandelen skal være berettiget ektefelletillegget. Ektefellene trenger ikke å være ledere i en felles siidaandeln, vilkåret er at de
«utøver aktiv reindrift i samme siidaandel». Ektefeller/samboere som har hver sin siidaandel, eller er medlem i en annen siidaandel, er
ikke berettiget ektefelle-/samboertillegg. Tilskuddet faller bort dersom en av ektefellene/samboerne har en brutto inntekt utenfor
reindriften på mer enn kr. 200.000 for siste likningsår.

4. Grunnlagsopplysninger
4.1.

Kalveslaktetilskudd. Antall kalver dokumentert slaktet i perioden 15.08 - 31.03.

4.2.

Netto salgsinntekt fra alle reineiere i siidaandelen. Netto salgsinntekt = brutto salgsinntekt minus fraktog slaktekostnader (grunnlag for produksjonspremie, spesifiser på eier på neste side)

Veiledning Grunnlagsopplysninger
4.2: Netto salgsinntekt er det beløpet som legges til grunn for beregning av produksjonspremien. Er beløpet ikke fylt ut blir det ikke beregnet
produksjonspremie.

5. Dokumentasjon som må legges ved søknaden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Næringsoppgave.
Tilleggsskjema Landbruk RF-1177.
Ved leieslakt skal frakt slakte- og fraktkostnader dokumenteres.
Medlemmer må vedlegge tilleggsskjema RF-1177, slaktebilag eller annen dokumentasjon fra salgsintekt.
Ved søknad om kalveslaktetilskudd må slaktebilag vedlegges.
Ved søknad om ektefelletillegg må ektefelles siste ligning vedlegges.
Omsetning av inntil 10 rein i henhold til animaliehygiene forskriften, må dokumenteres.
Avgang av rein etter siste pålagte telling må dokumenteres.
Avtale om fordeling av reintall på bakgrunn av fylkesmannens vedtak, rdl. §60, 6. ledd.

6. Underskrift
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Der begge ektefeller/samboere er ansvarlige ledere skal begge skrive under.
Jeg (vi) erklærer at opplysningene som er gitt er korrekt. Jeg (vi) er kjent med at eventuelle uriktige opplysninger kan medføre avkortning eller
bortfall av tilskudd, jf. tilskuddsforskriften §12.
Dato
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7. Netto salgsinntekt av kjøtt og andre avgiftspliktige salgsinntekter fra rein tilhørende alle reineiere i
siidaandelen i kalenderåret (tillegg til post 3.4.2.)
(Legg ved nødvendig dokumentasjon, se tillskuddsforskriften §3)

Medlemmer

Fødsels-/personnummer

Avgiftspliktig salgsinntekt

Siidaandelsleder

Ektefelle/samboer/siidaandelsleder

Andre medlemmer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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