
 

 

Invitasjon til  

Bondelagets skattekurs 2013 
i Oppland 12. og 13. november 

 

 

  

 

 

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 Pål Kristian Ormstad 

  

 

Innhold 

 Skatte- og avgiftsopplegget for 2013 
 Aktuelle saker og ofte stilte spørsmål 
 Tap på fordring – pengeinnfordring 

 Skatteetatens time 
 Inntekt avkastning av gårdsbruk ut over ordinær jord- og skogbruksvirksomhet 
 Bil i næringsvirksomhet 
 Gården som arbeidsplass – Bonden som arbeidsgiver  

 Når bonden sliter – hvordan hjelpe? 
 Aktuelle dommer og uttalelser, forhåndsuttalelser mv. 
 Åpen post 

 

 

Pris 

Kursavgiften dekkes av den årlige servicekontingenten. I tillegg faktureres et 

administrasjonsgebyr på 1 450,- 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 16. oktober.  

Faglig 

oppdatering 8 timer skatt/avgift, 3 timer rettslære, 2 timer bokføring, 1 time annet 

 

Påmelding til:  
Elektronisk post: oppland@bondelaget.no / jorunn.lovdal@bondelaget.no 
Telefon: 61 05 18 00 

Kursnr. Dato Kurs Sted Påmeldingsfrist 

105201302 12.-13. november Bondelagets skattekurs Quality Hotel & Resort Hafjell 16. oktober  

 

mailto:oppland@bondelaget.no
mailto:jorunn.lovdal@bondelaget.no
http://www.radissonblu.com/hotel-bodo


 
 
 

PROGRAM FOR SKATTEKURSET 2013 

12. november 
Tidspunkt 

Kurstema 

09.30 - Frammøte/Registrering - kaffe og rundstykker 

10.00 – 10.45 
Skatte- og avgiftsopplegget for 2013 

 lov- og forskriftsendringer med virkning for 2013 

11.00– 11.45 

 
Aktuelle saker og ofte stilte spørsmål  

 skattepolitikk og skattefaglige avklaringer 
 endringer i Bokføringslov og forskrift 
 ofte stilte spørsmål mv. 

o buskapsligning 
 

 
12:00 - 13:00  
 

 
Tap på fordringer – pengeinnfordring 

 merverdiavgift 
 skatt 

 innfordringsrutiner  
 

13.00 – 14.00 Lunsj 

14:00 – 15:00 

 
Skatteetatens time 

 Skog – praksisendringer 
 Ulike problemstillinger rundt vurdering av virksomhetsbegrepet 

o Skatt  
o Mva 

 Resultater fra ligninga 
 Nytt fra skatteetaten 

 

15:00 – 15:15   Kaffepause 

15.15 – 17.00 

 

 Inntekt og avkastning av gårdsbruk ut over ordinær jord- og 
skogbruksvirksomhet 

 Tomt og tomtefeste 
 

19.00 Middag 



 
 
 
 
 

13. november 
Tidspunkt 

Kurstema 

09.00 – 09.45 

 
Bil i næringsvirksomhet 

 skatte- og avgiftsregler 
 økonomi  

 

10.00 – 10.40 

 
Gården som arbeidsplass – Bonden som arbeidsgiver  

- Helse, miljø, sikkerhet og økonomisk ansvar 
 
Temaet dekker også regelverket for andre personlige næringsdrivende 

 

10.40 – 11.00 
 
Kaffepause/ utsjekk 
 

11.00 – 12.00 
 

Gården som arbeidsplass – Bonden som arbeidsgiver – (fortsetter) 
 

12.00 – 13.00 
 
Lunsj 
 

13.00 – 14.00 

 
Når bonden sliter – hvordan hjelpe?  

 om psykisk helse i landbruket  

 hva kan regnskapsfører gjøre som rådgiver? 
 

14.00 – 14.15 
 
Kaffepause 
 

14.15 – 15.00 Aktuelle dommer og uttalelser, forhåndsuttalelser mv. 

15.15 – 16.00 

 
Åpen post 

- statsbudsjettet 2014 
- annen aktuell informasjon 

 

 Evaluering og avslutning 

  

Faglig oppdatering Timer 
Skatt/avgift 
Rettslære 
Bokføring 
Annet 

 8 timer 
 3 timer 
 2 timer 
1 timer  

Sum 14,0 
 



 


