SNABBGUIDE SKOGSDEKLARATION
En kort genomgång för dej som endast har några verifikat

INKOMSTER
Den momsfria delen av inkomsterna summeras och noteras i rätt ruta. Har ett bolag avverkat åt dej
noteras inkomsten i p 1.1. Har du själv avverkat noteras det i p 1.2. Har skogsvårdsföreningen
avverkat kan det vara endera. På svf:s årssammandrag står i vilken punkt summorna skall noteras. På
bolagens redovisning är det den momsfria bruttosumman av avverkningen som skall noteras. Oftast
den summa som står längs till vänster på årssammandrag eller mätbesked. Förskottsinnehållningen
beaktas inte. Observera att förskott från året före deklarationsåret kan finnas noterat på ett
mätbesked. Deklarera endast det förskott eller den avverkning som betalats ut på deklarationsåret.
VÄRDET AV LEVERANSARBETET
Har du arbetat ut virket till väg själv skall värdet på det arbetet räknas fram och noteras på baksidan
och sedan föras in i p 2.1. Utförligare instruktioner: www.svf.fi – Om oss – Infobankskogsbeskattning.
UTGIFTER
Alla utgifter som du har kvitton på eller fått på räkning och som betalats under skatteåret noteras i p
7.3. Är du momsskyldig noterar du här endast den momsfria delen. OBS utgifter kan också finnas
noterade på mätbesked. Det löns att deklarera även om man bara haft utgifter.
RESEKOSTNADER
Kilometrar som finns noterade i resedagboken summeras och multipliceras med 0,24 €/km (2017)
och summan noteras i p 7.2.
MOMS
Är du momsskyldig skall du räkna ihop momsen på inkomster skilt och momsen på utgifter skilt.
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 till staten. 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.
LÄMNA IN OCH BETALA MOMS
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.skatt.fi. Slå in 2C i sökfönstret
så hittar du fram. Momsen deklareras via www.minskatt.fi (Deklarera.. uppe till höger). Har du moms
att betala kan enkelt betala moms också via den portalen (Betala på högra kanten) så får du ref nr
och kontonummer rätt automatiskt. Deklarerar du för ett dödsbo eller sammanslutning behöver du
kontonummer och referensnummer för momsbetalning. Hittar du inget kan du ringa till
servicenummer 029 497015 och fråga. Observera att referensnummern har ändrats fr o m 2016.

Utförligare instruktioner hittar du på www.svf.fi – Om oss – Infobank-skogsbeskattning.
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