
 

Invitasjon til  

Bondelagets skattekurs 2012 
i Oppland 16. og 17. oktober 

 

 

  

 

 

Målgruppe 

Bondelagets skattekurs arrangeres eksklusivt for ansatte på våre samarbeidende regnskapskontor. 

Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter 

slik at regnskapsfører er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret. 

 

 

Forelesere 
Våre forelesere fra 

Bondelagets 

Servicekontor AS er: 

Advokat Anders Bjørnsen 

Rådgiver Elling Bjerke 

  

 

Innhold 

- Skatte- og avgiftsopplegget for 2012 
- Aktuelle saker og ofte stilte spørsmål 
- Ulike former for hestehold  

- Skatteetatens time 
- Pensjonsrådgivning 
- Ansvarlig selskap  
- Fra BA til SA – små og store sammenslutninger/foreninger 
- Eiendomsskatt på gårdsbruk 

- Aktuelle dommer og uttalelser, forhåndsuttalelser mv. 
- Åpen post 

 

 

Pris 

Kursavgiften dekkes av den årlige servicekontingenten. I tillegg faktureres et 

administrasjonsgebyr på 1.350.- pr. deltaker. Oppholdskostnader (kost/losji) betales til 

hotellet.  
 

Tidspunkt  

Dag 1: 10.00 – 17.00.  Dag 2: 09.00-16.00 

 

Påmelding 

 

Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen.  

Faglig 

oppdatering 9 timer skatt/avgift, 5 timer rettslære 

 

Påmelding til:  
E-post:  oppland@bondelaget.no / jorunn.lovdal@bondelaget.no 

Telefon: 61 05 18 00 

 

Kursnr. Dato Kurs Sted Påmeldingsfrist 

105201202 16.-17. oktober Bondelagets skattekurs Radisson Blu Resort 

Beitostølen 
17. september 

mailto:oppland@bondelaget.no
mailto:jorunn.lovdal@bondelaget.no


 

 

 

PROGRAM FOR SKATTEKURSET 2012 

Dag 1 
Tidspunkt 

Kurstema 

09.30 - Frammøte/Registrering - kaffe og rundstykker 

10.00 – 10.45 
Skatte- og avgiftsopplegget for 2012  

 lov- og forskriftsendringer med virkning for 2012 
 

11.00– 11.45 

Aktuelle saker og ofte stilte spørsmål 

 skattepolitikk og skattefaglige avklaringer 

 endringer i bokføringsloven 

 ofte stilte spørsmål mv. 
 

 
12:00 - 13:00  
 

Ulike former for hestehold 

 skatt 

 avgift 

 regnskap 
 

13.00 – 14.00 Lunsj 

14:00 – 15:15 

Skatteetatens time 

 aktuelt fra Skatteetaten 

 jordbruksfradrag, leiekjøring – egen næring  

 erfaringer med eiendomsoverdragelser i landbruket 

 samdrifter – merverdiavgift og jordbruksfradrag 

 lokale utfordringer 
 

15:15 – 15:30   Kaffepause 

15.30 – 17.00 

Pensjonsrådgivning  

 erfaringer med ny pensjonsreform 

 er det lønnsomt å ta ut pensjon fra fylte 62 år? 

 hvordan virker de nye skattereglene for pensjonsinntekter? 

 

 Slutt dag 1 



 

 

 

 

Dag 2 
Tidspunkt 

Kurstema 

09.00 – 10.40 

 
Ansvarlig selskap 

 regnskapsmessige problemstillinger  

 juridiske problemstillinger  

 merverdiavgift og samdrifter – ny praksis 
 

10.40 – 11.00 Kaffepause/ utsjekk 

11.00 – 12.00 

 
Fra BA til SA – små og store sammenslutninger/foreninger  

 valg av organisasjonsform 

 skatte- og avgiftsmessige konsekvenser 
 

12.00 – 13.00 Lunsj 

13.00 – 14.00 

 
Eiendomsskatt på gårdsbruk  

 erfaringer  

 tiltak – klage – oppnå best mulig løsning  

 landbruksmeldingens ambisjoner om satsing på bygdenæringer 
 

14.00 – 14.15 Kaffepause 

14.15 – 15.00 Aktuelle dommer og uttalelser, forhåndsuttalelser mv. 

15.15 – 16.00 

Åpen post 
- statsbudsjettet 2013 
- annen informasjon 

 

 Evaluering og avslutning 

 
   

Faglig oppdatering Timer 

Skatt/avgift 
Rettslære 

9 timer 
5 timer  

Sum 14,0 

 

 


