
Velkommen til Bondelagets 

SKATTEKURS 
15. OG 16. NOVEMBER 2022 
       RØROS HOTEL, RØROS 

 
Bondelagets skattekurs arrangeres eksklusivt for ansatte på 

våre samarbeidende regnskapskontor. Skattekurset skal gi 

en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgifts 

faglige nyheter slik at regnskapsfører er faglig oppdatert til 

det kommende årsoppgjøret. 

 

Administrasjons bidrag kr 2.000, - faktureres fra Oslo 

 

Hotellpriser:  

▪ Overnatting Røros hotell:  

Enkeltrom m/frokost kr. 875,-  

Dagpakke kr. 565,- 

2 halve rundstykker til møte 14.11 og 15.11 

for ikke boende ink. i prisen 

Middag kr. 470,- 

Yoghurt fra Rørosmeieriet kr. 45,- (serveres 

på ettermiddagen 14.11 og 15.11) 

 

Påmelding  

▪ Innen 14. oktober 2022 

 

 

Tema  

• Skatte- og avgiftsopplegget for 2022    

• Vedlikehold eller påkostning  

• Merverdiavgift  

• Bil i næringsvirksomhet  

• Kåravtaler     

• Jordbruksfradraget  

• Samboere – rådgivning mht. kjøp og drift av gårdsbruk 

• Erfaringer fra overgang til ny skattemelding 

 
Faglig oppdatering: 11 timer Skatt/avgift   
2 timer Rettslære 
Bokføringsregelverket 
1 time Annet  
Sum Totalt 14 timer 

 

Program vedlagt. 

 

 
temakurs 14. 

nov 2022 
 

skattekurS 
15. og 16. nov 2022 

 

Røros hotell 
Røros 

 

 

KONTAKT 
TELEFON: 
73 84 24 90 
 
E-POST: 
trondelag@bondelag.no 
 
ARRANGØR 
Bondelagets Servicekontor i 
samarbeid med Trøndelag 
Bondelag 
 
ANSVARLIG KURSINNHOLD 
Bondelagets Servicekontor AS 
Postboks 9354 Grønland  
Sentralbord: 22 05 45 00 

bondelaget@bondelaget.no 

www.bondelaget.no/rjs 
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  Program vedlagt. 

TEMAKURS 
Selskapsrett 
 

14. NOVEMBER 2022  
RØROS HOTEL, RØROS 

Målgruppe: 

Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige, næringsdrivende, styremedlemmer og 

revisorer. 

Kursmål: 

Gi deltakerne innsikt i valg av selskapsform og evne til å rådgi om hvilken foretaksform som er 

mest hensiktsmessig. 

 Kurstema: 

• Ulike foretaksformer 

• Enkeltpersonforetak 

• ansvarlig selskap ANS/DA 

• aksjeselskap 

• samvirkeselskap 
• Grunnleggende om enkeltpersonforetak eller selskap på et gårdsbruk 

 
* Hva bør avgjøre valg av foretaksform? 
- Risiko 
- Kapitalbehov 
- omfang av virksomheten/gårdsdriften 

 
• Særregler for landbruket 
- Odelsrett 
- Jordbruksfradrag 
- Tilskuddsordninger 

- Pensjonsordninger 
 

• Driftsselskap eller selskap som eie av gården? 
Ulike skatteregler for enkeltpersonforetak og selskaper 
foretaksmodell og uttaksmodell 
Særlig om ANS i jordbruket (samdrifter, skogsameier mv.) 

 

 
 

 



 
 

 
 
Landbrukseiendom eid av et ansvarlig selskap 
Oppløsning av ANS 

En sammenligning av foretaksformene, med hovedvekt på: 

* stiftelse 
* kapitalforhold 
* ledelse 
* representasjon 
* beskatning 
* regnskapsføring/revisjon 
* salg/generasjonsskifte 
* omdanning/endring av foretaksform 

 

Kurset arrangeres i samarbeid med Økonomiforbundet, i tilknytning til Bondelagets 

skattekurs 2022 (temadagen/3.-dagen) 

  

Foreleser: 

Svein Aalling, Advokatfirma Seland Rödl Partner AS 

Kr 2.900 for regnskapskontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag. 

Kr 2.900 for medlemmer i Økonomiforbundet 

Kr 3.400 for andre 

(i tillegg kommer kostnader til dagpakke på hotellet) 

  

Faglig oppdatering: 
3 timer skatt 
4 timer rettslære 

Tid: 

Start kl. 10:00 

Slutt kl. 17:00 

 

Påmelding til trondelag@bondelaget.no 
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