Deklarationsanteckningar
Dessa anteckningssidor kan vara en hjälp att ordna verifikaten och räkna fram de olika värdena som skall sättas
in i deklarationsblanketten. Dessa anteckningar skall inte bifogas deklarationsblanketten utan spara dem i 6 år
tillsammans med verifikaten. Nedan några punkter som vägledning.
•
•
•
•

Sätt verifikaten i kronologisk ordningsföljd och numrera dem
Momsskyldig antecknar den momsfria delen i kolumnen exkl moms och momsen i momskolumnen
Anteckna momsen på investeringar som kommer att avskrivas i utgiftssidans momskolumn
Icke momsskyldiga antecknar bruttosumman från verifikaten i kolumnen inkl. moms

Skogsbrukets inkomster, icke skogsavdragsberättigad skog
skatteår___________
Ver.nr Datum

Inkomstsslag

Rotförsäljning
inkomst

Leveransförsäljning inkomst

Övrig
Moms
kapitalinkomst

Skogsbrukets inkomster, från skogsavdragsberättigad skog
Köpt 1.1.1993 eller senare

Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN
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Skogsbrukets utgifter skatteår___________
Ver.nr Datum

2

Utgiftsslag

Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Utgifter
inkl. moms

Utgifter
exkl. moms

Moms

Skogsbrukets utgifter skatteår___________
Ver.nr Datum

Utgiftsslag

Utgifter
inkl. moms

Utgifter
exkl. moms

Moms
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Ev. moms på biljetter antecknas i
momskolumnen på utgiftssidan

Skogsbrukets resekostnader
Ver.nr Datum
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Varifrån - vart / resans syfte
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Resans
längd, km

Resekostnader
€/km

Resekostnader

Leveransarbetets värde, icke skogsavdragsberättigad skog
Leveransarbetarens namn:
År

Leveransdatum:

Virkesslag

Bearbetad
mängd, m3

Mängd:

Inkomster totalt:

Transporterad Bearbetningens
mängd, m3
värde, € / m3

Transportens
värde, € / m3

Arbetets
värde totalt

Leveransarbetets värde, från skogsavdragsberättigad skog

TOTALT

LEVERANSARBETETS VÄRDE FÖR SKOGSAVDRAGSBERÄTTIGAD SKOG
LEVERANSVIRKE TOTALT

R1

Värde i ruta R1 - 125 m3 =
BESKATTNINGSBAR MÄNGD

R2

Värde i ruta R2 / R1 =
KOEFFICIENT

R3

TOTALT

LEVERANSARBETETS
VÄRDE
+ värde som lämnats
    flytande från
föregående år

R4
R5
R4+R5

Leveransarbetets
värde redovisas vid p. 2.1 i
2C-blanketten

Värde i ruta R3 x R4 =
LEVERANSARBETETS SKATTEPLIKTIGA VÄRDE

Virke för privat bruk, jordbruk eller näringslivsverksamhet
Enligt: Värdering av eget bruk...
År

Användningsändamål

Virkesslag

Mängd

€/m3, enligt
harmoniseringsanvisn.

Virkesvärdet
totalt

Virkesvärde för Virkesvärde för
momsberäkning, momsberäkning, Moms *
€/m3
totalt

* förs till momskolumnen
på inkomstsidan
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Avskrivningar 25 %, maskiner skatteår___________
Egendomstyp / införskaffningsår

Ver.nr

Utgiftsrest
1.1

Tillägg /
minskning

Föregående
totalt

Skatteårets avskrivningar
%                     €

Utgiftsrest
31.12

Totalt

Avskrivningar 15 %, vägar och diken skatteår___________
Egendomstyp / införskaffningsår

Ver.nr

Utgiftsrest
1.1

Tillägg /
minskning

Föregående
totalt

Skatteårets avskrivningar
%                     €

Utgiftsrest
31.12

Skatteårets avskrivningar
%                     €

Utgiftsrest
31.12

Totalt

Avskrivningar 10 %, byggnader skatteår___________
Egendomstyp / införskaffningsår

Totalt

6
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Ver.nr

Utgiftsrest
1.1

Tillägg /
minskning

Föregående
totalt

Skogsavdragsgrund, fastighetsvis uppföljning
Fastighetsnr

Fastighetsnr

Fastighetsnr

Fastighetsnr

____________

____________

____________

____________

Köpedatum
Köpesumma
Omkostnader för köp, ex. uppgörande av köpebrev etc.
Lagfarts- och styckningskostnader
Överlåtelseskatt
Ovanstående totalt = total anskaffningsutgift
Skogens andel av totala anskaffningsutgifterna
Skogsavdragsgrund, 60 % av föregående
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
     - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt
Använt skogsavdrag,
skogsavdrag, år
år ___________
___________
        - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
    - Använt skogsavdrag, år ___________
+ Inkomstfört skogsavdrag
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8

ÖSTERBOTTEN

Minskar
aldrig

Skogsägarna

{

R3

R2

R1

R 10
R 11

Skatteårets skogsavdrag;  60 % av R9  
p. 19 och p. 5.1

Använt skogsavdrag sammanlagt R4 + R10
p. 20

24.1.2019

R9

R8

R7

R6

R5

skogsavdrag R7
- R8
Inkomst som berättigar till skogsvadrag
(R2-R3)
p. 18

Leveransarbetets värde från p. 2.1 och p. 2.2 på 2C blanketten från skogsavdragsberättigade fastigheter

Inkomster fram till p. 4.3 på 2C blanketten från
skogsavdragsberättigade fastigheter

ÅRETS SKOGSAVDRAG

Skogsavdrag
lagts till
kumulativt
Inkomst
som som
berättigar
till överlåtelsevinster,
skogsvadrag (R2-R3)
p. 16
Beloppet av skogsavdrag som får användas R3 - R4 + R5
p. 17

Tidigare utnyttjat skogsavdrag - från föreg. års deklaration p. 24 R 4
p. 15

Grunden för skogsavdraget R1 + R2
p. 14

Tillkommit eller minskat skogsavdragsgrund under året

Grunden för skogsavdrag från föregående års deklaration p. 18

TILLGÄNGLIGT SKOGSAVDRAG
____________

År

Uträkning av årets skogsavdrag
____________

År
____________

År
____________

År
____________

År
____________

År
____________

År
____________

År

Utgiftsreservering - uträkning
År

Årets inkomster

- Leveransarbetets värde

- Årets skogsavdrag

= Grund för utgiftsre-    
servering

Årets reservering,
max 15 %

Utgifts- och skadereservering - uppföljning
År

Mängd, €

Inkomstförs,
år:_______

Rest, €

Inkomstförs,
år:_______

Rest, €

Inkomstförs,
år:_______

Rest, €

Inkomstförs,
år:_______

Totalt

Denna kan med fördel kopieras och flyttas till nästa års verifikat
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Varifrån - vart / resans syfte

Datum

Km

Datum

Varifrån - vart / resans syfte

Resedagbok

Resedagbok
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Skogsägarna

ÖSTERBOTTEN

Km

Varifrån - vart / resans syfte

Datum

Km

Datum

Varifrån - vart / resans syfte

Resedagbok

Resedagbok
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Km

Anteckningar
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