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Från och med 2012 är stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (KEMERA) beskattningsbar
inkomst. Arbetsslagen som man får stöd för är bl a, förnyelse av underproduktiva bestånd, ungskogsvård,
tillvaratagande av energived, iståndsättningsdikning och byggande av skogsvägar. Tidigare har stöden varit
skattefria men samtidigt har man inte kunnat dra av motsvarande kostnader. Nu är alltså stöden
beskattningsbara och alla kostnader får dras av.
Stöden betalas ut lite olika beroende på arbetsslagen. Principen är att stöd för ungskogsvård, förnyelse och
energived betalas ut till skogsägaren och deklareras därmed av skogsägaren. Stöden för
iståndsättningsdikning och vägbyggnad däremot betalas ut till den som verkställer projektet och då är det
den verkställande aktören som bokför stödet som inkomst för den tjänst de utför åt skogsägaren. Principen
är alltså att det är den som tar emot stödet som deklarerar för det.
Stöden är momsfria inkomster. Den tjänst som aktören utför är däremot momsbelagd. Detta gör att till
exempel vid planeringen av en iståndsättningsdikning faktureras endast momsen. Aktören fakturerar alltså
planeringskostnaden med moms men drar av det momsfria statstödet. Då lämnar endast momsen för
skogsägaren att betala och deklarera som moms som skall dras av (punkt 307) i Periodskattedeklarationen
om man är momsskyldig. Är man inte momsskyldig sätts en kostnad över 200 € som Tillägg under
skatteåret (punkt 9 på 2C-blanketten) under Vägar och diken det år projektet är färdigt. Det kommer skilt
meddelande om det och vilken totala kostnaden blev. Utgifter för vägbyggnad och iståndsättningsdikning
räknas nämligen som investeringar och avskrivs med max 15 % av utgiftsresten årligen. Är kostnaden
mindre än 200 € kan den dras av helt under det beskattningsår som projektet blir klart (punkt 7.3).
Men för att förtydliga det hela kommer här några exempel.
Så ser det ut när skogsägaren får statstödet direkt från skogscentralen. 964,35 deklareras som inkomst i
punkt 3.3.
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När skogsägaren fått statstödet skickar skogsvårdsföreningen räkning på arbetskostnaden och uppgörande
av ansökan (verkställighetsutredningen) eller endast på uppgörande av ansökan ifall skogsägaren röjt själv.
totalsumman antecknas i
punkt 7.3 ifall
skogsägaren inte är
momsskyldig
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Det kan ännu hända att en del statstöd för ungskogsvården kommit in på skogsvårdsföreningens konto och
dragits av från verkställighetskostnaden. Då är det nettot som skogsägaren deklarerar. I detta fall 1879,58 i
punkt 7.3 och momsen 839,81 dras av i periodskattedeklarationen.
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Har statstödet för ungskogsvård som skogsägaren själv utfört kommit in på skogsvårdsföreningens konto
får skogsägaren en kreditfaktura (en redovisning av medel som betalas ut). Här faktureras alltså
verkställighetsutredningen (ansökan) och statstödet ”dras av”. Det som lämnar av statstödet betalas åt
skogsägaren.
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Nedan ett exempel på en faktura i samband med planering av grundförbättring av en skogsväg.
Planeringskostnaden ersätts helt med statstöd men momsen på planeringen betalas av skogsägaren. Här
deklareras endast momsen i periodskattedeklarationen om skogsägaren är momsskyldig. Är skogsägaren
inte momsskyldig uppges moms på planering av skogsvägar och dikningar under 200 €/år som årsutgift
(punkt 7.3), över 200 €/år som ökning av utgiftsresten på Diken och vägar det år projektet blir färdigt
(punkt 9 ).
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Nedan exempel på en räkning på själva grävningen av diken. Statstödet har skogsvårdsföreningen fått och
dragit av. Skogsägaren deklarerar nettot, i detta fall i punkt 9 som en investering det år som projektet blir
klart. Från utgiftsresten kan årligen göras avskrivningar på max 15 % (punkt 644).
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Stödet för tillvaratagande av energived kommer för det mesta direkt till skogsägarens konto och antecknas
som inkomst i punkt 3.3. Har stödet eventuellt gått till en aktör är det denna som deklarerar det som
inkomst och endast nettoutbetalningen för energiveden antecknas i skogsägarens deklaration som inkomst
av virkesförsäljning. I undantagsfall har stödet gått till skogsvårdsföreningen utan att energiveden
förmedlats av skogsvårdsföreningen. I såfall redovisas stödet vidare till skogsägaren via en kreditfaktura (se
ovan) och antecknas som inkomst i punkt 3.3.
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