Søknad om tidlegpensjon
til jordbrukarar
Sendast til fylkesmannen

Tøm skjema

A. Grunnopplysningar
Brukar
For- og etternamn

Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse

Postnr.

Er brukar:
gift/sambuar

Ja

Nei

Er brukar:
eigar/forpaktar av landbrukseigendomen

Kontonr. (11 siffer)

│Poststad

ektefelle/sambuar til eigar/forpaktar

Ektefelle/sambuar
For- og etternamn

Fødselsnr. (11 siffer)

Kontonr. (11 siffer)

Landbrukseigedom
Kommunenr.

Gardsnr.

Bruksnr.

Festenr.

Kommunenr.

Gardsnr.

Bruksnr.

Festenr.

B. Einbrukar/tobrukar
Søknaden gjeld

Einbrukar pensjon

Tobrukar pensjon

Fullstendig søknad

Førehandssøknad

C. Fullstendig søknad/førehandssøknad
Søknaden er ein

D. Diverse opplysningar
Har søkjar vore forpaktar av landbrukseigedomen?

Ja

Nei

Er landbrukseigedomen overdrege til ny eigar?

Ja

Nei

Har brukar vore jordbrukar i minst 15 år?

Ja

Nei

Har ektefelle/sambuar budd og arbeidd på landbrukseigedomen dei siste 5 åra?

Ja

Nei

Felt A. Grunnopplysninger
Det må kryssast av for om brukar er gift/sambuar eller ikkje, og av kontrollhensyn skal ektefelle/sambuar sitt fødselsnummer fyllast ut. Dette må
gjerast både ved søknad om einbrukar- og tobrukarpensjon. Adresse er bustadsadressa til søkjarane. Ein skal oppgje hovednummeret til landbrukseigedomen som er overdrege. Dersom brukar eller ektefelle/sambuar eig fleire landbrukseigedomer skal desse også førast opp.
Felt B. Einbrukar/tobrukar
Ein må oppgje om søknaden gjeld einbrukarpensjon eller tobrukarpensjon.
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Felt C. Fullstendig søknad/førehandssøknad
Ved ein fullstendig søknad er det krav om at landbrukseigedomen er overdrege til ny eigar. Ved ein førehandssøknad kan det bli gitt tilsagn om
tidlegpensjon. Tilsagnet er gyldig i 6 måneder.
Felt D. Diverse opplysningar
Fylkesmannen kan be kommunen stadfeste opplysningane. Siste spørsmål gjeld kun ved søknad om tobrukarpensjon.
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E. Opplysningar om BRUKAREN si inntekt
År i referanseperioda

År

År

År

År

År

År

År

År

Næringsinntekt frå jordbruk/gartneri/pelsdyr
(2.7.1 og 2.7.7/2.7.8)
Næringsinntekt frå skogbruk (2.7.2)
Sjukepengar frå jordbruk/gartneri/pelsdyr og
skogbruk (2.7.13)
Sum næringsinntekt frå jordbruk/gartneri/
pelsdyr og skogbruk
Næringsinntekt frå fiske/fangst og anna
næring dreve som tilleggsnæring til
jordbruk (2.7.3 og 2.7.4)
Sjukepengar frå anna næring dreve som
tilleggsnæring til jordbruk (2.7.13)
Sum næringsinntekt frå jordbruk/ gartneri/
pelsdyr,skogbruk og tilleggsnæring til jordbruk
Næringsinntekt frå anna næring
(2.7.6/2.7.7/2.7.8)
Sjukepengar frå anna næring (2.7.13)
Løn, arbeidsavklaringspengar, gjenlevandeog AFP-pensjon (2.1.1–2.1.5, 2.2.1 og 2.2.2)
Uføretrygd (2.1.8, 2.1.9)
Brukaren si samla inntekt

F. Opplysningar om ektefelle/sambuar si inntekt
År i referanseperioda

År

År

Næringsinntekt frå jordbruk/gartneri/pelsdyr
(2.7.1 og 2.7.7/2.7.8)
Næringsinntekt frå skogbruk (2.7.2)
Sjukepengar frå jordbruk/gartneri/pelsdyr og
skogbruk (2.7.13)
Løn til sambuar for arbeid på
landbrukseigedomen (2.1.1)
Sum næringsinntekt frå jordbruk/gartneri/
pelsdyr og skogbruk
Næringsinntekt frå fiske/fangst og anna
næring dreve som tilleggsnæring til
jordbruk (2.7.3 og 2.7.4)
Sjukepengar frå anna næring dreve som
tilleggsnæring til jordbruk (2.7.13)
Sum næringsinntekt frå jordbruk/ gartneri/
pelsdyr,skogbruk og tilleggsnæring til jordbruk
Næringsinntekt frå anna næring
(2.7.6/2.7.7/2.7.8)
Sjukepengar frå anna næring (2.7.13)
Løn, arbeidsavklaringspengar, gjenlevandeog 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/sambuars si samla inntekt
Felt E. Brukaren si inntekt
Referanseperioda er 5 år der siste år er 2 år tilbake i tid. I 2019 er referanseperioda 2013 - 2017. Alle inntekter skal hentast frå skatteoppgjeret, grunnlag for skatt. Hvis brukar har motteke alderspensjon i referanseperioda, skal den ikkje førast opp.
Felt F. Opplysningar om ektefelle/sambuar si inntekt
Felt F skal fyllast ut ved tobrukarpensjon og ved einbrukarpensjon dersom brukar ikkje fyller inntektskrava med eiga inntekt. Sjå kommentarar
under felt E.
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G. Brukaren og ektefelle/sambuar si underskrift
Tal på vedlegg som følgjer med søknaden. Merk vedlegga med søkjarens fødselsnummer og namn
Vedlagt søknaden følgjer utskrift av grunnlag for skatt for dei 5 åra i referanseperioda.
Vedlagt søknaden følgjer søknad om dispensasjon, sjå vedlegg nr.
Opplysningane i søknaden er fullstendige og korrekte. Eg er kjend med regelverket og at eg kan få krav om tilbakebetaling dersom eg tar i mot tidlegpensjon urettmessig. *
Stad og dato

Brukaren si underskrift

Stad og dato

Ektefelles/sambuar si underskrift

Felt G. Brukaren og ektefelle/sambuar si underskrift
Alle vedlegg som følgjer søknaden, skal nummererast.
Følgjande dokumentasjon skal følgje søknaden:
•
Utskrift av grunnlaget for skatt for dei 5 åra i referanseperioda.
•
Eventuell søknad om dispensasjon
Ved søknad om tobrukarpensjon eller dersom ektefelle/sambuar si inntekt inngår i beregningsgrunnlaget, skal ektefelle/
sambuar underskrive søknaden.
Brukar og ektefelle/sambuar pliktar å gje korrekte opplysningar.

⃰ Den som tar i mot tidlegpensjon og eventuell ektefelle/sambuar kan ikkje eige eller forpakte landbrukseigendom, utan at det er gitt

dispensasjon. Den som tar i mot tidlegpensjon og eventuell ektefelle/sambuar kan heller ikkje drive eller ha næringsinntekt frå jordbruk/gartneri
eller skogbruk. Det er heller ikkje mogleg å vere innehaver av, deltakar i, aksjonær i eller ha næringsinteressar i føretak som driv jordbruk/
gartneri eller skogbruk.
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Med sikte på å redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysningar 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 dei sama opplysningane. Opplysningar om evt.
samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

LDIR-108 N

Landbruksdirektoratet - Søknad om tidlegpensjon til jordbrukarar
side 3 av 3

