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Inventarie eller inte
• Inventarie
• En anskaffning som har en brukstid längre än 3 år
• Anskaffningsutgift över 200 €.

• I annat fall dras den av som årsutgift
• Maskiner, utrustning, grundreparation av dylika
• Byggnader uttryckligen för skogsbrukets ändamål
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• Investeringar i vägar o diken + grundförbättring
• OBS avskrivningen får påbörjas det år man tar

anskaffningen i bruk, dvs när vägen är klar

Förutsättningar
• Maskinen som skaffas skall kunna påvisas ha en
användning på minst 50% inom skogsbruket.
• 20-40 m3/år leveransvirke
• Ex skogsbruksplan med avverkningsbehov
• Speciella divningsförhållanden (ex småmaskin för

skärgårdsdrivning)

• Lämplig skog och tilläggsutrustning som gör maskinen
användbar i för skogsbruket
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• Bra om användningen kunde påvisas via kördagbok.
• Mycket upp till egna motiveringar
• Begär förhandsutlåtande

Förutsättningar
• En bil kan man inte bokföra på skogsbruket enbart
för körning mellan hemmet och skogen. Det bör
finns mycket övrig verksamhet som bidrar till
skogsbrukets kapitalinkomster – mycket sällsynt
• Husvagnar och husbilar kan gå att få som skogsbrukets
inventarie med goda motiveringar kring avstånd till
skogen, lager för utrustning etc.
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• Moms-avdrag får inte göras för bilar, husvagnar och
husbilar som används för två ändamål – i praktiken
omöjligt.

Tre alternativ för
utrustningsinvesteringar
• 1 Används till största delen för skogsbruket
• Anskaffningsutgiften läggs som tillägg under året
-

Årlig avskrivning

• Den moms-skyldiga drar av momsen till den del som

anskaffningen anses höra till skogsbruket

• I årsutgifterna dras av anskaffningens årsutgifter
-
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Till den del som anskaffningen ev används för annat bokförs den delen
av årsutgifterna inklusive avskrivningen som Utgifter för annan
verksamhet som ingått ..., dvs p 14 på 2C - blanketten

Tre alternativ för
utrustningsinvesteringar
• 2 skogsbrukets andel mindre än 50 % eller oklar
• Anskaffningen görs privat - inget momsavdrag
• Anskaffningens årliga kostnader bokförs separat
-

Avskrivningar, försäkringar, bränsle, underhåll etc

• I årsutgifterna dras av skogsbrukets andel av anskaffningens

årsutgifter baserad på kördagbok omfattande all
användning.
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Tre alternativ för
utrustningsinvesteringar
• 3 skogsbrukets andel mindre än 50 %
• Anskaffningen görs privat - inget momsavdrag
• I årsutgifterna dras av skogsbrukets användning per

brukstimme (14 €/h för fyrhjuling, 11 €/h för
lantbrukstraktor) baserad på en kördagbok omfattande
skogsbrukets användning.

• Maskinkostnad dras av för virkestransport enligt

Harmoniseringsanvisningarna
-
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Ex 3,33 €/m3 för tallmassaved

Avskrivning el timkostnad ?
• Fyrhjuling; avskr eller timdebitering
• Anskaffningsutgift

7000 (inkl moms)

• Avskrivningstid 13 år
• Avskrivning per år i medeltal

538 €/år

• 538 / 14 €/h = 38 timmar användning per år
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AVSKRIVNING
• Maskiner och anläggningar 25 % på utgiftsresten
• Vägar och diken 15%
• Byggnader 10 %
• När restvärdet går under 200 euroa avdras hela den resterande
summan.
• Följ upp avskrivningarna skillt per anskaffning
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Avskrivningar
• Följ upp per anskaffning
• Momsen deklareras det år man gör anskaffningen
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• I detta fall har skogsvagnen utrustats med vinsch
och värdet har därmed höjts under året.

Avskrivningar
• På 2C blanketten börjar det se ut på detta vis
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Försäljning av skogsbrukets
inventarier
• För all försäljning av inventarier skall
överlåtelsevinst deklareras på blankett 9
• Momsfria värden används för momsskyldiga
• Överlåtelsepriset anges i p4.1
• Anskaffningsutgiften anges (p4.4) – i praktiken den
oavskrivna utgiftsresten i senaste deklaration
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• Blir anskaffningsutgiften liten kan du välja att
använda den presumptiva anskaffningsutgiften
• 20% av överlåtelsepriset om du ägt inventarien under 10 år
• 40% om du ägt inventarien över 10 år

Byte av maskin
• Beskattarens direktiv gällande byte är
• Inbytesmaskinen räknas som försäljningsintäkt och

överlåtelsevinst skall deklareras

• Nya maskinen bokförs i sin helhet som inventarie i

skogsbruket.

• Ex Svante byter in sin Valmet med skogsvagn och
köper en begagnad Logset för 35 000 €
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-

Försäljaren räknar 20 000 för Valmet

-

Utgiftsresten från föregående år är 15 000

-

Överlåtelsevinsten 5 000 euro deklareras på blankett 9 (skatt 1500 €)

-

Logset sätts in som ny inventarie och avskrivning görs
» 35 000 x 25% = 8 750 €

Byte av maskin
• På 2C blanketten ser det ut
såhär
• P11 = (P8 + p9 – p10) x 25%
• I praktiken räknas
avskrivningen på 35 000 €
• I utgiftsresten (p8) kan ju
finnas andra maskiner också
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• P12 = (P8 + p9 – p10) – p11

Byte av maskin - momsen
• Momsen som betalas för inbytesmaskinen skall
noteras som moms på inkomster
• Momsen på den nya anskaffningen dras av.
• I praktiken blir det att dra av momsen som du
betalas på mellanskillnaden.
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