E-post til landbruksforetak
Til alle landbruksforetak som bruker Dataflyt.
Tilskuddsavregninger fra siste utbetaling fra Landbruksdirektoratet kan nå lastes ned for automatisk
bokføring i regnskapet via Dataflyt. Tilskuddsavregningene leses inn i regnskapet ferdig kontert med
detaljert informasjon om både dyre- og arealtall på samme måte som varemottakere som leverer
avregninger via Dataflyt (Tine, Nortura, Fatland, Felleskjøpet osv). Det orginale tilskuddsbrevet følger
også med i importen, så man lett kan se det inne i økonomisystemet.
Løsningen krever samtykke fra ditt landbruksforetak slik at Landbrukets Dataflyt kan formidle digital
avregning fra Landbruksdirektoratet og tilskuddsbrevet som hentes fra meldingsboksen til
landbruksforetaket i Altinn til din regnskapsfører. Landbruksforetak som samtykket til formidling av
tilskuddsavregningen til regnskapsfører i fjor trenger ikke gjøre dette på nytt. Men alle som ønsker at
regnskapsfører skal kunne laste ned det orginale tilskuddsbrevet fra meldingsboksen i Altinn
automatisk må samtykke til dette på nytt.
Samtykket kan gis på følgende måte:
1. Gå inn på linken nedenfor. Du kommer da til nettsiden der samtykket kan gis.
2. Logg inn med BankID eller Produsentnummer.
3. Samtykket godtas ved å trykke på knappen 'Gi samtykke'.
4. Altinn innlogging kommer da opp automatisk. Logg inn, for eksempel med BankID.
Altinn innloggingen i punkt 4 bekrefter samtykket til at regnskapsfører skal ha automatisk tilgang til
tilskuddsbrevet fra din meldingsboks i Altinn. Personen som gjør denne innloggingen må ha
autorisasjon til delegering av tilgang i Altinn ved å være registrert i Enhetsregisteret som eier, daglig
leder eller styrerepresentant for landbruksforetaket.
Link til samtykke:
Link til samtykke er sendt ut til hvert enkelt landbruksforetak.
Samtykke kan også gis i Samtykkeregisteret, men samtykket til henting av det orginale
tilskuddsbrevet i Altinn må gis via denne lenken.
Du vil og motta samme link i en sms hvor du enkelt kan gå inn å gi samtykke på samme måte.
Løsningen vil bidra til mer effektiv regnskapsføring og bedre datagrunnlag inn i regnskapet ditt for
beslutningsstøtte.
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