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• 11 000 medlemmar

• Sysselsättande effekt:

• 33 funktionärer

• 15 heltidsanställda skogsarbetare

• 70 – tal entreprenörer

Svf Österbotten Österbottens Trä

Ab Skogsfastigheter AFM

• Förmedling av skogsfastigheter

• Ca halva marknaden i Österbotten

• Även fristående köpebrev, gåvobrev 
och arvsskiften

• Drivningstjänst

• Främst energived

• Massaved och stock till inhemsk 
industri och export



Skogsvårdsföreningens tjänster
• Virkesförsäljningsplaner

• Virkeshandelstjänster

• Skogsvård, dvs röjning o plantering

• Iståndsättningsdikning och skogsvägbyggnad

• Värdering

• Skogsbruksplanering

• Rådgivning, Skolning



SKOGSBRUKETS INKOMST

• Kapitalinkomst
• Virkesförsäljning
• stöd enligt lag om hållbart skogsbruk (KEMERA)
• Inbetalning på ditt konto från

virkesförsäljningsfordringar (bankernas nya
finansieringstjänst)

• älgskadeersättning, försäkringsersättningar mm.
• energived, ved, julgransförsäljning, hyggesrester
• bonus på virkesförsäljningar bokförs på det år de 

utbetalas/används
• byggnadsvirke för eget bruk



SKOGSBRUKETS INKOMST

• Personlig förvärvsinkomst
- Värdet av leveransarbete (över 125 m3 per skogsbruksenhet)

• Jordbruksinkomst

- blankett 2

- arrenden av skogsmark

- tillfälliga entreprenadinkomster

- liten förädlingsverksamhet

- Odling av naturprodukter ex sprängticka



SKOGSBRUKETS INKOMST

• Skattefri inkomst
• ersättning för permanent skydd
• brännved för eget bruk

• Inga kostnader får dras av
• Kostnader för att ta ut vindfall till väg får dras av 

även för egen ved (skogsskadelagen; över
10m3/ha gran och 20 m3/ha tall)

• bär, svampar, kottar
• björksav



Några begrepp

• Rotinkomster
• Köparen betalar för virket som står på rot i skogen

• Fast m3 – pris, mängd enligt mätning

• Leveransinkomster
• Virket säljs vid väg  - säljaren står för kostnaderna

• Kostnaderna avdragbara

• Österbottens Trä kan redovisa på båda sätten



Leveransvirket

Leveransvirkets värde

Rot-värde
Man

arbete

avverkning

Man 
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Maskin 
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Leveranstillägg



Kapitalinkomster - virke

• Bruttoinkomsterna 
• före förskottsinnehållningen och andra avdrag

• Inkomsterna utan moms



Kapitalinkomster - virke



Skogsavdrag

• Berör endast fastigheter anskaffade efter 1.1.1993 
mot vederlag, dvs köpt (även byte)

• 60% av anskaffningsutgiften utgör grunden

• Avdraget kan göras endast år man har inkomster.
• Endast på inkomster från avdragsberättigade fastigheter

• Avdraget räknas på alla inkomster fram till p 5.1 
minskat med eget arbete (OBS)

• Skogsavdraget 60 % på resultatet ovan



Anteckningarna - inkomster
• Anteckna inkomsterna skilt för fastigheter som berättigar till 

skogsavdrag - köpta 1993 el senare



Inkomsterna på 2C



Leveransarbetet

• Eget, manuellt, arbete för att ta ut virket är förvärvsarbete
• Beskattas som förvärvsarbete

• Värdet på egna arbetet blir ett avdrag från kapitalinkomsterna

• 125 m3/år/gårdsbruksenhet är skattefritt förvärvsarbete
• Skattepliktiga värdet räknas fram och beskattaren för över det till 

leveransarbetarens personliga deklaration.

• Endast personer i eget hushåll (15 år under skatteåret) el delägare
i sammanslutningar

• Inte lönearbete



Leveransarbete

• Upparbetningstaxor 2021

• Egna taxor kan användas
med motiveringar

• Ex manuell transport – jämför
tidsåtgången med avverkningen
baserat på dagbok.

• Kvistad energived enligt trädslagets
massaveds-taxa

MANUELLA ARBETETS VÄRDE

sortiment
upparbetning 
euro/m3

transport 
euro/m3

tallstockar 5,77 2,26

tallmassaved 13,33 2,34

granstockar 7,44 2,29

granmassaved 13,94 2,48

björkstockar 5,49 2,6

björkmassaved 12,33 2,73

energivirke (okvistat träd) 8,22 4,26

ved och klabbar 27,94 2,73

flisning 4,36 -

flis - 2,73



Leveransarbete

• Skattepliktiga värdet räknas fram för det år som 
avverkningen är gjord och redovisas på 2C-blanketten

• Värdet av egna arbetet deklareras som avdrag det år man 
har fått inkomsterna.
➢Leveransarbetet kan bli ett s.k.”flytande” värde ifall virket avverkas 

och säljs på olika år 

➢Värdet räknas fram på sid 2 men förs inte in på sid 1 förrän virket 
är sålt



Flytande leveransarbete

• Leveranskontrakt 01.09.2021 – 31.03.2022

• Avverkar o kör ut –> 31.12.2021
• 125 m3 á 15 €/m3 = 1 875 €

• Redovisas på 2C för 2021 på baksidan – INGET AVDRAG PÅ FAMSIDAN

• Fortsätter avverka och köra ut -> 31.03.2022
• Man avv arbete 2022 = 1 875 €

• Redovisas på 2C för 2022 på baksidan

• Leveransinkomster deklareras 2022

• Leveransarbete (avdrag) 2022; (1 875 + 1 875) = 3 750 €



Leveransarbete - uträkning



Leveransarbete på 2C



Flytande Lev arb
i Minskatt

Sätt in lev arbetaren uppe
Fyll i summan nere
Om inte summan är ifylld –
inget avdrag det året
Kom ihåg flytande till nästa 
år.
Programmet härjar men 
ignorera det.



Resekostnader

• P 7.1 de anställdas alla kostnader

• P 7.2 egna resekostnader

• Egna kostnader enligt kördagbok
• Datum, rutt, syfte, km

• 0,25 €/km för bil

• 0,07 €/km för släpvagn

• 0,16 €/km för motorcykel

• 0,09 €/km för moped

• 0,99 €/km för fyrhjuling

• 0,76 €/km för motorbåt

• Traktamenten för kurser och resor – inte för arbete i egen skog

• Över 15 km, över 6 h = halvt dagtraktamente 16 €/dag

• Över 15 km, över 10 h = helt dagtraktamente 29 €/dag



Övriga årsutgifter
• Avverknings-, transport- och skogsskötselkostnader

• Markberedning, plantor och frön

• småmaskiner , brukstid högst 3 år eller värde under 600 €
• Motorsåg i regel årsutgift

• Bränsle, smörjmedel och reparationer av skogsbrukets maskiner

• Årsunderhåll av vägar o diken

• Skogsbruksplan

• Medlemsavgifter, prenumerationskostnader, försäkringar, skogsstiftelsen, 
årsavgifter

• Del av dator, bredbandskostnader, telefonkostnader

• Arbetsrum 230 €/år för biinkomster (2021)

• Exp avgifter för lån som hänför sej till skogsbruket (räntor dras av i 
personliga beskattningen)

• Fastighetsskatt på skogsbrukets byggnader

Obs! Entr kost 
kommer här. Lev 
förs ger större 
skogsavdrag



Övriga årsutgifter

• Skogsbrukets andel av diverse utgifter
• Skogsbrukets andel av el (ej värme)

• Utredning med motiveringar

• Skogsbrukets andel av värmekostnader
• Utredning med motiveringar
• Riktlinje: uppvärmning av bostad med olja 

18l/m2/år

• Skogsbrukets andel av telefon, bredband
• Utredning med motiveringar
• Ex excel tabell som fördelar kostnaderna enligt 

säsong



Anskaffning med lång användning -
inventare
• Inventarie

• En anskaffning som har en brukstid längre än 3 år 
• Anskaffningsutgift över 600 € 
• I annat fall dras den av som årsutgift

• Maskiner, utrustning, grundreparation av dylika

• Byggnader uttryckligen för skogsbrukets ändamål

• Investeringar i vägar o diken även grundförbättring
• OBS avskrivningen får påbörjas det år man tar anskaffningen i 

bruk, dvs när vägen är klar



Förutsättningar för inventarie

• Maskinen som skaffas skall kunna påvisas ha en 
användning på minst 50% inom skogsbruket.

• En skördare eller skotare är naturligtvis klart fall

• Lämplig skog och tilläggsutrustning som gör
maskinen användbar för skogsbruket

• Målsättning att leverera 20-40 m3/år
• Ex skogsbruksplan med avverkningsbehov

• Speciella drivningsförhållanden (ex småmaskin för 
skärgårdsdrivning)

• Mycket upp till egna motiveringar

• Begär förhandsutlåtande - kostar

Tips: Sätt in 
anskaffningen –
ingen avskrivning 
första året



Förutsättningar för inventarie

• En traktor som ex uppskattas användas till
70% för skogen

• Endast 70% av momsen dras av
• Hela momsfria anskaffningen som tillägg under

året
• Årligen konstateras hur stor den privata andelen

är av avskrivningar och årskostnader

• Användningen skall påvisas via kördagbok.
• Timställning vid årets början
• Timmar i skogsanvändning



AVSKRIVNING
• Anskaffningar med längre användningstid än 3 år

bokförs som inventarier och avskrivningar görs årligen
motsvarande nedgången i värde

• Maskiner och anläggningar 25 % av utgiftsresten

• Vägar och diken 15%

• Byggnader 10 %

• När restvärdet går under 600 euroa avdras hela den
resterande summan. 

• Följ upp avskrivningarna skilt per anskaffning

• Momsen dras av det år anskaffningen görs
• Den del som hör till skogsbruket



Avskrivningar

• Följ upp per anskaffning

• Momsen deklareras det år man gör anskaffningen

• I detta fall har skogsvagnen utrustats med vinsch och värdet 
har därmed höjts under året.



• På 2C blanketten börjar det se ut på detta vis

• Fördjupning kring överlåtelser på svf:s hemsida

Avskrivningar



Avskrivningar

• Grundförbättrade vägar o diken kan börja avskrivas det år
de tas i bruk

• Meddelande från skogscentralen när projektet är klart



Avskrivningar – maskinbyte



Avskrivningar – maskinbyte

• Inbytesmaskinen skall deklareras som en överlåtelsevinst 
på blankett 9 eller den förhansifyllda personl deklarationen

• Inbytesvärde – oavskriven utg rest = vinsten
• 30% kapitalskatt

• Helt avskriven – presumtiv anskaffningsutgift
• Ägt under 10 år 20 %

• Ägt över 10 år 40 %

• Hela nya maskinens värde som tillägg under året



Inbytesmaskin blankett 9



Inbytesmaskin helt avskriven



Momsen vid maskinbyte

• Momsen du får med inbytesmaskinen blir som en 
inkomstmoms

• Momsen på hela nya anskaffningen blir utgiftsmoms

• I praktiken betalar du moms på mellanpengen = utgiftsmoms



Alternativ 2 för utrustningsinvesteringar

• Skogsbrukets andel mindre än 50 %
• Anskaffningen görs privat - inget 

momsavdrag
• Årliga maskinkostnaden räknas fram 

• Exklusive moms
• Försäkringar
• Bränsle 
• Service
• Avskrivningar 25%

• Skogsbrukets andel av kostnaderna räknad 
fram på basen av kördagbok



Alternativ 3 för utrustningsinvesteringar

• skogsbrukets andel mindre än 50 %
• Anskaffningen görs privat - inget 

momsavdrag

• I årsutgifterna dras av skogsbrukets 
användning per brukstimme (14 el 11 
€/h inkluderar alla kostnader) baserad 
på en kördagbok.

• 14 €/h för fyrhjuling

• 11 €/h för traktor

• Inkluderar alla kostnader



Alternativ 4 för utrustningsinvesteringar

• Skogsbrukets andel 
mindre än 50 %

• Anskaffningen görs privat -
inget momsavdrag

• Maskinkostnaden per m3 
dras av i årsutgifterna.

• Källa: Anvisning för harmonisering...



Några specialsaker –
Virke från egen skog

• P 4 på 2C

• För prod byggnader inom jordbr el 
näringsverksamhet – tyst kvittering – ingen
anteckning

• För eget bruk enligt rotpris, ex egnahemshus
(se tabell)

• För näringsverksamhet
• Enl leveranspris
• Inget avdrag för lev arbete



Jordbruksblankett 2

• Arrenden A 11
• Ex vindkraftsarrenden

• Små entreprenadinkomster, förädlingsprodukter
• A 4 Övriga försäljningsinkomster (exkl moms)

• Utgifter för inkomsterna
• B 2 Inköp momsavdragbara (exkl moms)

• Andel av skogsbrukets maskiner

• Övriga utgifter för inkomster ovan



Några specialsaker –
Utgifter som överförs från …

• Den del av utgifter som ex bokförts på jordbruket
men som hör till skogsbruket antecknas här (ex 
traktorutgifter). 

• Blir utgift på skogsbruket men inkomst på
jordbruket

• Kräver separat summering av ex 
maskinensavskrivningar och kostnader



Några specialsaker –
Utgifter för annan verksamhet…

• Här antecknas den del av ex traktorns
utgifter som hänför sej till privata utgifter ex 
vedhantering

• Skall göras en skild uträkning på traktorns
omkostnader (inkl avskrivningar)

• Privat andelen förbättrar skogsbrukets resultat



Exempel privatanvändningen



Vinst eller förlust

• Addera och subtrahera summorna i högra
kolumnen

• Positivt resultat => 635

• Negativt resultat => 636



Beräkning av den slutliga skatten

• Skogsbrukets nettokapitalinkomst

• Minus 5% företagaravdrag

• 30% kapitalskatt på resultatet (upp till 30 000 €,  34 % på 
överstigande del)

• Jämför det värde du får med det förskott som innehållits
• Är förskottet större får du tillbaka på skatten

• Är förskottet mindre hamnar du att betala kvarskatt



Förseningsavgift

• Om deklarationen inlämnas för sent

• Om deklarationen korrigeras efter inlämningsdatum

• Om du glömt att deklarera inkomster

• 50 € för privatpersoner

• 100 € för sammanslutningar



Skattehöjning

• Om man glömt att deklarera inkomst

• Om man deklarerat oberättigade avdrag

• Skattehöjning 0,5-10% av tillsatt inkomst

• Skattehöjning 2-50% av den höjda skatten på basen av icke 
godkända avdrag

• Alltid minst 75 €



Ränta på kvarskatt

• 2% fr o m februari

• 20 € dras av

• Kvarskatt betalas normalt på hösten
• Gränsen går vid 1 700 – 1 200 € när ränta uppbärs

• Vid stora rotinkomster
• Beställ tilläggsförskott

• Gränsen ca 8 000 om du betalar tilläggsförskott i mars

• MinSkatt

• Blankett 5010r

• Betala inom utsatt tid

• Gäller även vinst på överlåtelser som inte betalts på 
försäljningsåret



VIRKE FÖR EGET BRUK I 
MOMSBESKATTNINGEN
• Den skattskyldige kan för eget och familjens bruk ta

produkter moms-skattefritt för 850 euro per år.

• Moms betalas för överskjutande del.

• Värdet på virke för privatbruk värderas enligt fastställt värde: 
byggnadsvirke 5 €/m3, gagnvirke 6 €/m3, ved 10 €/m3, flis 7 
€/m3 (2018)

• På detta betalas alltså moms 24 %

• ”kapitalbeskattning och moms är skilda saker”



Tack för visat intresse 
och lycka till med 
deklarationerna!


