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Side m' 1 :amme: Optagelse og værdians

ættelse af besætning h
os fåreavlere,

rensdvrholdere og mink
avlere.

Besætningen skal optæ
lles pr. regnskabets afs

lutningsdag eller kort ti
d

rør eller efter denne da
to.

Såfremt optællingen fo
retages kort tid før eller

 efter regnskabets af-
slutningsdag, skal der f

oretages regulering for
 til- og afgange i beaut-

ningen i tidsrummet im
ellem optællingen og re

gnskabets afslutningsd
ag.

Fáreevleres besætning
 skal opdeles i følgende

 kategorier:

l; Væddere Ioøoonvçcg
ooololcolnnttli  kro

2. Får :nuonooooooogo
oocononoocoooo 10° k

r:
'50 Gimm9r Og  ocgcon

oooanoooucoa  kro

4t  lolOOIQOIOQOOOC
OCOOOOOOIOO  kr.

værdiansættelsen skal
 ske til de priser, som o

r anført ud for de

enkelte grupper. I tilfælde, hvor bestand
en af beder eller høns 

er væsentlig, skal der

endvidere optages en s
kønnet værdi heraf.

Renndyrholdere og min
kavlere skal medregne

 bestanden af avle- og 
salgs-

dyr til en skønnet værd
i. _

Ved skønnet over værd
ien skal der tages udga

ngspunkt i den formode
de gen-

nemsnitlige salgsværdi
 reduceret med anslået

 gennemanitaförtjoneet
e.

Den værdiansættelse a
f bestanden, der ar anv

endt ved slutningen af 
et

regnskabsår, skal beny
ttes ved værdiansættel

sen af den samme bes
tand ved

begyndelsen af det følg
ende regnskabsår.



nalunaerut Meddelelsem' 52 Kalátdlit nunähe skatte
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KüpemeK

Side "'° 2 savautigdlit, tugtütigdlit
 minkiutigdlitdlo nerssu

tautáinik kisitsinex

nalilinerdlo. nerssutautit uvdlorme n
autsorssütit inârnexarfi

áne imalünit uvdlox táu
na sujor-

xutitsiardlugo kingorxut
itsiardlugulünit kisinexá

sáput.

uvdlox nautsorssütit inâ
rnexarfiat sujorxutitsiar

dlugo kingorxutitsiardlu
gulü-

nit kisitsinexarsimagpa
t pivfigssame akünerm

iliütume nerssutit pigss
arsiarine-

Karsimassut pigiungna
erneKarsimassutdlo na

rxiutigihexásáput.

savauti dlit nerssutauta
it ukunünga ingmikörtit

ernekásáputz

la anguteralait .çooaoo
ogønoanoooa 85 kro

2. savat arnavissat.....,
......... 100 kr.

3. savârxat (gimmer og
 lam)....... 165 kr.

40 hestit oovoongacoo
onoqooconøooo 10500

 kro

taimatutdlo nalilernexa
rtásáput.

anguteralait igssuigkat 
kükukütdlo amerdlangâ

tsiarpata åma táuko mi
gssiliäaai-

nikut nalilerdlugit ilángü
nexásáput. 4

tugtütigdlit minkiutigdlit
dlo nerssutautitik kingu

âgssiortut tunissagssia
tdlo

migssiliüssinikut naliler
dlugit ilángutisavait.

nalinginik migssiliüssin
erme nautsorssütiginex

ásaok tunineráne avgu
axatigigsu-

mik naligisangatinexart
ox iluanârutáusangatin

eKartumik ilángardlugo
.

ukiup nautsorssuivfiuss
up nânerane nerssutau

tinut naligitinexartox uk
iup naut-

sorssuivfiup tugdliátup 
autdlartinerane nerssut

autinut táukunüngarpia
x åma a-

tornexásaox.


