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Forskrift om endring i forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 26. juni 2008 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

§ 3 og § 18.

I

       I forskrift 3. februar 1999 nr. 190 om tidligpensjon til jordbrukere gjøres følgende endringer:

§ 3 skal lyde:

§ 3. Definisjoner

       I denne forskrift menes med;

1) bruker; enhver som eier landbrukseiendom eller deltar i driften av slik eiendom med egen innsats

eller ved utleie

2) samboere; parter som har levd uavbrutt sammen i et ekteskapslignende forhold de siste 5 årene før

overdragelsestidspunktet

3) referanseperiode; fem sammenhengende år der siste år er 2 år tilbake i tid i forhold til søknadsåret
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4) referanseinntekt; summen av inntektene nevnt i bokstavene a-d i referanseperioden dividert på 5;

a) næringsinntekt fra jordbruk/gartneri

b) næringsinntekt fra skogbruk

c) utbetalte sykepenger som er opptjent av virksomhet som nevnt i bokstavene a og b

d) lønn som er betalt fra bruker til samboer for dennes arbeid på landbrukseiendommen.

5) annen inntekt; summen av inntektene nevnt i bokstavene a-e i referanseperioden dividert på 5;

a) lønnsinntekt

b) næringsinntekt fra fiske og fangst og annen næring som ikke omfattes av § 7 andre ledd bokstav

a

c) utbetalte sykepenger opptjent gjennom inntekt som nevnt i bokstavene a og b

d) utbetalte dagpenger

e) utbetalt uførepensjon, foreløpig uførestønad, attføringspenger og rehabiliteringspenger som ikke

omfattes av § 7 andre ledd bokstav c.

6) samlet inntekt; summen av referanseinntekt og annen inntekt

7) enbrukerpensjon; tidligpensjon som ytes bruker

8) tobrukerpensjon; tidligpensjon som ytes bruker og dennes ektefelle/samboer.

§ 11 skal lyde:

§ 11. Samordning og avkorting

       Det ytes ikke tidligpensjon etter denne forskrift for tidsrom det ytes avtalefestet pensjon eller

uførepensjon, foreløpig uførestønad, rehabiliteringspenger, attføringspenger eller etterlattepensjon fra

folketrygden.

       Utbetaling av tidligpensjon skal ikke overstige brukers og eventuelt ektefelles/samboers samlede

referanseinntekt.

       Bruker og ektefelle/samboer kan hver for seg ha inntekt som nevnt i § 3 nr. 5 bokstav a-c i tillegg til

tidligpensjonen.

II

       Endringene trer i kraft fra og med 1. juli 2008.

Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.
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