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Har du haft verksamhet i skogen
vinst deklareras. För dödsbon är det därför av
yttersta vikt att reservera en del av kapitalinkomsten tills senare för att kunna dra av de utgifter
som kommer åren efter avverkningen.
Både dödsbon och sammanslutningar kan
på basen av en kördagbok dra av 0,24 €/km för
resor mellan hemmet och skogen samt betala
ut km-ersättning på 0,41 €/km för andra resor i
sammanslutningens skogsärenden.

Den årliga verifikatrumban är
igång. Det är dags att samla ihop
alla verifikat som gäller din skogsverksamhet 2016. 2C-blanketten
har kommit men blanketten för
momsdeklaration kommer inte
mera och blanketten har också
förnyats. Helst vill beskattaren att
man lämnar in allt elektroniskt.

Skogsbrukets inkomster (se bild 1)

För skogsbeskattningen gäller kassaprincipen,
det vill säga inkomster som man deklarerar
skall man ha kunnat lyft under kalenderåret
och utgifternas betalningsdatum bestämmer
deklarationsåret. Inkomst- och utgiftsverifikaten
sorteras i kronologisk ordning, numreras och
listas. I denna lista skall man särskilja momsen
klart och tydligt om man är momsskyldig.
På skogsvårdsföreningens hemsida http://
www.mhy.fi/sv/osterbotten/skogsbeskattning
finns hjälpblanketter (skatteanteckningar) för
att räkna fram de olika värden som behövs för
att fylla i deklarationsblanketterna

Sammanslutningar och dödsbon
En stor del av skogen i Österbotten ägs av sammanslutningar och dödsbon. Deras skogsbruk
deklareras på egna blanketter. En sammanslutnings vinst eller förlust fördelas av beskattaren
till delägarnas personliga deklarationer enligt
ägarandel. Det samma gäller inte ett dödsbo utan
dödsboet betalar skatt för vinsten och en förlust
stannar kvar i dödsboet och dras av först när en

Skogsbrukets inkomster räknas som kapitalinkomster. Förutom virkesinkomster kan det vara
fråga om, statsstöd, älgskadeersättning, försäkringsersättningar, energived, ved, julgransförsäljning, hyggesrester, bonus och byggnadsvirke
för eget bruk. Inkomsterna antecknas alltid utan
moms och summorna överförs till punkterna 1 på
2C-blanketten. Förskottsskatten som virkesköparen dragit bort beaktas inte heller utan virkets
bruttovärde utan moms antecknas som inkomst.
Förskott på en virkesaffär deklareras det år man
fått det. Eventuell moms antecknas skilt.

Leveransarbetets värde
Värdet av det fysiska arbete som skogsägaren
själv utför för att få leveransvirket till väg är
inte kapitalinkomst utan förvärvsinkomst. Här
beaktas inte det arbete som blivit utfört av entreprenörer. Entreprenadkostnaderna antecknas
i p 7.3 Övriga årsutgifter. I fall att man gjort
avverkningen själv och grannen kört ut virket
mot faktura beräknas leveransarbetets värde
endast för upparbetningsdelen (beredd mängd).
Medelkostnader för de olika sortimenten finns i
ifyllningsanvisningarna. 125 m³ får man avverka

Punkt
1.1 el
1.2

utan att man blir beskattad för förvärvsinkomsten. Även om man avverkat mindre än 125 m³
skall värdet av leveransarbetet uträknas eftersom
man får dra av värdet från kapitalinkomsterna.
Leveransarbetet utreds på 2C-blankettens andra
sida.

Skogsavdrag (se bild 2)
Har man köpt skog 01.01.1993 eller senare har
man rätt till skogsavdrag. 60 procent av anskaffningsutgiften som hänför sig till skogsbruk
utgör skogsavdragsgrunden. Man kan utnyttja
det på kapitalinkomster från alla skogsfastigheter man köpt. Dock inte på kapitalinkomster
från skog man fått som gåva eller arv ifall inte
gåvogivaren har haft oanvänt skogsavdrag.
Skogsavdraget följer man upp på sid 2. Årets
skogsavdrag räknar man fram enligt modellen
bild 2. Årligen kan man utnyttja skogsavdrag till
högst 60 procent av årets kapitalinkomster. Det
minsta skogsavdraget man kan göra är 1500 euro
vilket alltså kräver en kapitalinkomst på 2500
euro. Skogsavdragets användning följs upp på
2C-blankettens baksida. Man bör komma ihåg att
ifall man säljer en skogsfastighet som berättigar
till skogsavdrag beskattas man för det skogsavdrag man använt.

Skogsbrukets utgifter
Avdragbara utgifter är allt som hänför sig till
skogsbruket. I vissa fall kan det ju röra sig om
delar av utgifter som hänför sig till skogsbruket
(ex telefon). I dessa fall skriver man motiveringarna i anteckningarna och räknar fram den
del som hänför sig till skogsbruket. Det mesta
av utgifterna samlas i punkt 7.3. Är du momsskyldig räknar du här bara med den momsfria
delen. Momsen antecknas skilt. Är du inte momsskyldig drar du av utgiften inklusive moms.
Skogsägarens resekostnader drar man av (0,24
€/km) på basen av kördagbok i p 7.2. Det gäller
naturligtvis för resor mellan bostaden och skogen och eventuella andra resor för underhåll av
utrustning, skolningar etcetera.

Avskrivningar

Bild 1 Exempel på hur olika aktörers årssammandrag
ser ut och var man hittar uppgiften till p. 1.1 och p. 1.2

Större anskaffningar (över 200 €) eller anskaffningar som har en användningstid på över tre år
kan inte dras av på en gång utan dras av årligen
i form av avskrivningar. Den årliga avskrivningsprocenten för maskiner är 25 procent på
utgiftsresten. Grundförbättring och byggande
av skogsvägar och iståndsättningsdikning betraktas som investeringar och skall avskrivas
med max 15 procent årligen. Investeringar och
utgiftsrester under 200 euro kan man dra av på
en gång.
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2016 – dags att deklarera
Fyrhjuling
– anskaffning för skogsbruket?
Beskattaren har för några år sedan skärpt synen på maskiner som bokförs på skogsbruket.
Utrustningen som man tänker bokföra på skogsbruket skall bevisligen användas över 50 procent
för skogsbruket. Direkta skogsmaskiner är ju
klart fall eftersom de inte just kan ha annan användning. Men när det gäller lantbrukstraktorer,
fyrhjulingar och snöskotrar kan det krävas en
del utredningar och motiveringar för att de kan
bokföras som anskaffning på skogsbruket. Det
bör finnas lämplig tilläggsutrustning som gör den
användbar i skogsbruket och lämpliga bestånd
där utrustningen kan användas. Alternativet är
att föra dagbok över utrustningens användning
och dra av en timbaserad brukskostnad. För
2016 är timtaxorna 11€/h för traktor och 14 €/h
för fyrhjuling.

Bild 2
Modell hur deklarationsårets skogsavdrag
räknas fram. Modellen finns på www.svf.fi. g
p. 24 betyder att summan förs till punkt 24
på 2C blanketten.

Skogsbruk med förlust
Ganska ofta händer det att skogsbruket går med
förlust. Lika viktigt är det att deklarera då. Den
förlust som fastställs i skogsbeskattningen blir
till en underskottsgottgörelse i den personliga
beskattningen. Gör ditt skogsbruk en förlust på
1000 € så minskas din personliga skatt på förvärvsinkomsterna med 30 procent av förlusten,
det vill säga 300 €.

till staten. Blir differensen negativ, det vill säga
om du betalat mera moms på utgifterna än vad
du fått via försäljningar skall du komma ihåg
att sätta ett minustecken. Den summan får du
tillbaka i sin helhet från staten.

Lämna in och betala
Skogsdeklarationen och momsdeklarationen
skall vara på skattebyrån senast den 28 februari.
Då skall också eventuell moms vara inbetald.
Beskattaren vill helst att man lämnar in deklarationen elektroniskt. Det kan man göra
endast om man har personliga nätbankskoder.
Skogsdeklarationen lämnas in via www.suomi.fi.
Slå in 2C i sökfönstret så hittar du fram. Momsen
deklareras via www.minskatt.fi. Deklarerar du
via MinSkatt hittar du där det kontonummer
och referensnummer som skall användas för
momsbetalning. Hittar du inget kan du ringa till
servicenummer 029 497015 och fråga. Observera
att referensnummern har ändrats från och med
2016. Pappersblanketter kan skrivas ut från www.
skatt.fi. Kopierade blanketter duger inte.

Ingen verksamhet - ingen deklaration
Nu behöver man inte lämna in deklaration varken för skogsbruk eller moms om man inte haft
verksamhet under året. Har man däremot i sin
skogsdeklaration från 2015 reserveringar som
hänger med eller skogsavdragsgrund bör man
fylla i dessa uppgifter och lämna in blanketten.

Arrenden blir jordbruksinkomst
Även om en skogsägare inte äger jordbruksmark
kan man hamna att fylla i jordbruksblankett 2.
Det gäller i de fall att man vidareförädlar skogsprodukter, har tillfälliga entreprenadinkomster
eller om man erhåller arrenden för skogsmark.
Det mest aktuella är arrenden från vindkraftsparker. Dessa arrenden antecknas i punkt 220
på sid 2 på blankett 2.

Momsen (se bild 3)

Bild 3
Den nya blanketten för att deklarera
moms.

Mervärdesskatten (momsen) deklareras från och
med 2016 på en ny blankett som heter Deklaration
av skatter på eget initiativ. Blanketterna skickas
inte ut utan skall skrivas ut från ex www.skatt.fi.
I skogsbrukets anteckningar har du som momsskyldig antecknat momsen i skilda kolumner.
Då är det bara att räkna ihop momsen på försäljningarna och föra den summan till rutan Skatt på
inhemsk försäljning – moms 24% på blanketten.
Momsen från utgifterna summeras och förs in i
rutan Moms som skall dras av för skatteperioden.
Differensen antecknas i Moms att betala/Moms
som berättigar till återbäring. Blir summan positiv har du fått mera moms än vad du betalat via
utgifterna och differensen skall betalas vidare

Skogsbeskattningen 2017
Några förändringar har beslutats om inför 2017.
Ett företagaravdrag på 5 procent kommer att
tillämpas för skogsbruket från och med 2017.
Skogsgåvoavdraget har debatterats en del. Det
betyder att en del av den gåvoskatt som man
betalar för skogsgåvan utgör en grund för ett
skogsgåvoavdrag som kan användas vid virkesförsäljningar. I Österbotten krävs det dock en
ca 50 ha:s skogsgåva för att det alls skall bildas
grund för skogsgåvoavdrag. Arvs- och gåvoskatteskalorna har sänkts en del och gränsen för
skattefri gåva har höjts till 5000 €.
Text. Anders Hjortman

