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SKOGSBRUKET 2015
- så deklarerar du
Det är dags att deklarera för skogsbruket för 2015. Alla har fått hemskickat
2C-blanketten. De momsskyldiga får ingen periodskattedeklarationen hemskickad i år. Se skilda rutor kring inlämnade och momsredovisning.
Det som ändrat sedan beskattningen 2014 är kapitalskattens progressivitet, dvs har du kapitalinkomster över 30 000 € beskattas du för överstigande del med 33%.
För skogsbeskattningen gäller kassaprincipen, dvs 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. På detta uppslag ger vi basexempel hur de olika värdena räknas
fram och till vilka fält de överförs på deklarationsanteckningarna.
Text: Anders Hjortman
Foto: Lisbeth Bäck
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01 SKOGSBRUKETS INKOMSTER

Virkesinkomsterna antecknas alltid utan
moms i punkterna 1 på 2C-blanketten.
Förskottsskatten som virkesköparen dragit
bort beaktas inte heller utan virkets bruttovärde utan moms antecknas som inkomst.
Ev. moms antecknas skilt. Förskott på en
virkesaffär deklareras det år man fått det.
Sedan 2012 är ju även statsstöden för ett
hållbart skogsbruk beskattningsbar inkomst
(p 3.3).
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02 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 utan att man blir beskattad
för förvärvsinkomsten.

FACIT

På vår hemsida www.svf.fi finns
facit till denna deklaration, d.v.s. en
färdigt ifylld 2C blankett.

KOM IHÅG!

Medlemsavgiften är avdragsbari
skogsbeskattningen.
Spara verifikatet för bokföringen.

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.
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03 UTRÄKNING AV SKOGSAVDRAG
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Har man köpt skog 1.1.1993 eller senare har man rätt till skogsavdrag. 60% av anskaffningsutgiften som hänför sej till skogsbruk är det maximala skogsavdrag man kan
utnyttja. Man kan utnyttja det fritt 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 ovan. Årligen kan man utnyttja
skogsavdrag till högst 60% av årets kapitalinkomster. Det minsta skogsavdraget man
kan göra är 1500 euro vilket alltså kräver en kapitalinkomst på 2500 euro. Man bör
komma ihåg att ifall man säljer en skogsfastighet som berättigar till skogsavdrag
beskattas man för det skogsavdrag man använt. Skogsavdragets användning följs
upp på 2C-blankettens baksida.

04 UTGIFTSRESERVERING - uträkning
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Gör man virkesaffärer är det ofta så att inkomsterna kommer
ett år och utgifterna i form av markberedning och plantering kommer ett eller två år senare. Vill man spara en del av
inkomsterna för att kvitta utgifterna emot gör man en utgiftsreservering. Högst 15 % av kapitalinkomsterna minskade med
leveransarbete och skogsavdrag kan utgöra reserveringen.
Senast det 4:e året måste man inkomstföra reserveringarna.
Reserveringarna följs upp på 2c-blankettens baksida.

05 AVSKRIVNINGAR

För en enskild skogsägare blir resultatet detsamma i det långa
loppet även utan reservering eftersom man de åren när man
har endast utgifter får underskottsgottgörelse i den personliga
beskattningen.
För dödsbon och skogsägare boende utomlands är det av yttersta vikt att reservera en del av kapitalinkomsten tills senare
för att kunna dra av de utgifter som kommer åren efter avverkningen. Eventuell förlust som dödsbon gör kan inte gottgöras
någonstans utan hänger med i 10 år och finns det inte under
den tiden inkomster finns inget att kvitta utgifterna mot.
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Större anskaffningar (över 200 €) eller anskaffningar som har en användningstid på
över 3 år kan inte dras av på en gång utan dras av årligen i form av avskrivningar.
Den årliga avskrivningsprocenten för maskiner är 25. Grundförbättring och byggande av skogsvägar och iståndsättningsdikning betraktas som investeringar och
skall avskrivas med max 15 % årligen. Den avskrivningen kan man börja göra det år
som ex dikningsprojektet blir avslutat. Det kommer meddelande från aktören när
projektet är klart och hur mycket skogsägaren har investerat. Före det har emellertid
flera räkningar kommit så det gäller att minnas hur man beaktade de räkningarna.
Har de eventuellt redan dragits av i årsutgifterna kan man inte sedan börja avskriva
dem när meddelandet kommer.
Investeringar under 200 euro kan man dra på en gång. Utgiftsrester under 200 euro
avskrivs på en gång. Beskattaren har för några år sedan skärpt synen på maskiner
som bokförs på skogsbruket. Utrustningen som man tänker bokföra på skogsbruket
skall bevisligen användas till övervägande del för skogsbruket. Detta gäller främst
traktorer, fyrhjulingar och snöskotrar.
Avskrivningarna följs upp per anskaffning i skatteanteckningarna så man vet när
en viss maskin är avskriven. Avskrivningarna följs upp totalt per anskaffningsslag
på 2C-blankettens framsida.
Använder man privata maskiner i skogsbruket kan man i stället dra av timkostnader
(p 7.3) för den tid man använder dessa i skogsbruket. En dagbok krävs där datum,
ändamål för användningen och timmarna antecknas. För traktor kan man dra av
11 euro/h och för skoter och fyrhjuling 14 euro/h. Denna taxa inkluderar även
underhåll och bränsle.
Momsen på investeringar dras av genast det år som investeringen görs. Är man inte
momsskyldig bokförs hela anskaffningsutgiften som investering.

!

Arrenden deklareras på
jordbruksblankett 2
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.
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06 SKOGSBRUKETS UTGIFTER

Avdragbara utgifter är allt som
hänför sej till skogsbruket. I
vissa fall kan det ju röra sej om
delar av utgifter som hänför sej
till skogsbruket (ex telefon).
I dessa fall skriver man motiveringarna i anteckningarna
och räknar fram den del som
hänför sej till skogsbruket.
Planeringskostnaden för samfällda skogsförbättringsprojekt kan vara helt statsstödd.
Detta gör att markägaren har
fått en räkning på bara momsen som man alltså får tillbaka
till 100 % om man är momsskyldig.

Momsen
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 (3687,48 från bild 1) till p 301 på periodskattedeklarationen. Momsen från utgifterna summeras
(519,09 från bild 5) och förs in på p 307. Differensen
mellan 301 och 307 antecknas i p 308. Blir summan
positiv har du fått mera moms än vad du betalat via
utgifterna och differensen skall betalas vidare till staten.
Deklareras du via skattekonto hittar du där det kontonummer och referensnummer som skall användas.
I annat fall måste du söka i fjolårets deklaration eller
skattekontoutdrag för att hitta referensnumret och
kontonumret. De är båda samma från år till år. Hittar
du inget kan du ringa till skattekontots servicenummer 020 697 057 och fråga. Blir differensen negativ,
dvs 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.
Periodskattedeklarationen skall inlämnas även om
ingen moms finns att deklarera. I så fall fyller du i 01
2015 12 2015 i punkterna 054 – 057 nere på blanketten,
undertecknar och returnerar blanketten. I annat fall
blir man avförd från registret vilket kan bli en otrevlig
överraskning den dagen man sedan har verksamhet.
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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 (0,25 euro/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 etc. I p. 7.2 antecknas
de anställdas resekostnader.

”

Vill man avsluta sin momsskyldighet fyller man i blankett Y6
som man hittar på www.ytj.fi

Inlämnande av blanketter

Numera går det bra att deklarera både skogsbruket och momsen på nätet. För
det behöver du bankkoder. Du kan alltså endast deklarera dit personliga och det
gemensamma skogsbruket med den äkta hälften på detta sätt. Dödsbon och andra
sammanslutningar behöver Katso-koder för att deklarera på nätet. Men pappersversionen går ännu bra att lämna in.
Adressen för skogsdeklaration är www.suomi.fi. Slå in 2C i sökfönstret så hittar du
fram. Adressen för periodskattedeklarationen är www.skatt.fi/skattekonto.

Skogsbeskattningen 2016
Skogsbrukets kapitalbeskattning skärps 2016. Upp
till 30 000 € är skatten fortsättningsvis 30 % men den
överstigande delen beskattas med 34 %.
Överlåtelseförluster vid försäljning av fast egendom blir nu också avdragbara från andra kapitalinkomster, ex skogsinkomster. Tidigare har en
överlåtelseförlust endast kunnat dras av från en
överlåtelsevinst.

De momsskyldiga får ingen periodskattedeklarationen hemskickad i år utan man
uppmanas att lämna in uppgifterna elektroniskt via www.skatt.fi/skattekonto . Har
man inga nätbankskoder i eget namn måste man skriva ut blanketten från www.skatt.
fi eller beställa en blankett från skattebyrån. Är man moms-skyldig skall eventuell
moms till staten vara betald senast 29 februari och både periodskattedeklarationen
och 2C-blanketten skall vara inlämnad samma datum. Periodskattedeklarationen
skall alltid lämnas in även om man inte haft momspliktig verksamhet.
Är du inte momsskyldig får du lämna in skogsdeklarationen i maj tillsammans
med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Har du inte inkomster eller utgifter
på skogsbruket och inte heller har uppföljningsuppgifter såsom skogsavdrag och
utgiftsreserveringar behöver du inte lämna in 2C-blanketten.

