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I detta arbete kommer jag att till en början förklara skogsbrukets beskattning. Jag 

kommer att gå igenom hur en skogsägare beskattas både i teorin och genom 

exempel. Stimulansåtgärdernas effekter kommer att visas genom ett 

deklarationsfall, där en identisk skogsaffär deklareras med och utan 

stimulansåtgärder. För att bevisa stimulansåtgärdernas verkan kommer jag även 

att med hjälp av diagram som jag fått ta del av från Skogscentralen Österbotten ta 

reda på hur stora effekterna varit. 

 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur man genom skattelättnader kan ge fart åt en 

näring, och hur man som privatperson genom skatteplanering kan maximera 

nyttan av sin skog. Material till detta arbete har jag i första hand fått från internet, 

men också genom böcker och genom diskussioner med personalen  på 

Skogscentralen österbotten och Skogsvårdsföreningen. 

 

Resultatet visar att man som skogsägare med hjälp av stimulansåtgärderna  

förbättrar sitt resultat avsevärt. Eftersom man även på basis av 

avverkningsmängder ser effekter så kan man dra slutsatsen att stimulansåtgärder 

är ett fungerande recept för en industri som behöver stimuleras. 
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In my thesis I will start by explaining the taxation-system that we currently use in 

Finland. I will start by a walkthrough how the owner of a forest is taxed. The 

effects of the stimulation-measures will be shown by an example where an 

identical deal is done according to the old taxation and one that applies the 

stimulation-measures. By diagrams that Skogscentralen Österbotten has provided 

me with I will prove just how efficient  these measures have been. 

 

The aim is to show how reduced taxation might speed up an industry, and how 

you as a private person might take advantage of the situation and maximize the 

benefit of your forest. The material for this work is mostly taken from the internet, 

but also from books, magazines and from discussions with the employees on 

Skogscentralen Österbotten and Skogsvårdsföreningen.  

 

The result of this investigation shows that the a forest-owner might by applying 

all the stimulation-measures make a bigger profit than he could before, which 

proves that the measures have been successful both for the industry and the 

proprietor of the forest. 
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1.  Inledning 

 

Skogarna är Finlands viktigaste naturtillgång, de utgör basen för den omfattande 

och framgångsrika skogsindustrin. Skogsbruket och skogsindustrin bildar 

tillsammans skogssektorn, hit hör förutom skogsbruket också 

träproduktsindustrin, cellulosa- och pappersindustrin. Finland är näst efter Kanada 

världens största exportör av papper. Skogssektorn stod år 2008 för 2,9 procent av 

den totala bruttonationalprodukten och antalet finländare som arbetade inom 

skogssektorn uppgick till 60 000. I Finland finns över 440 000 skogsbruk med ca 

920 000 skogsägare. (Finlands skogar 2010)  

Finland är ett skogrikt land , 87 procent av arealen kan klassas som skogsmark, 

eller 22,9 miljoner hektar av ytan. Privata skogsägare äger 52 procent av 

skogsbruksmarken, staten äger 35 procent och 8 procent ägs av företag och 

stiftelser. Den resterande 5 procenten ägs av kommuner, samfällda skogar och 

övriga samfund. Om man skulle fördela den skogsareal som ägs av privata 

skogsägare lika utspritt på  hela befolkningen skulle varje finländare få ett område 

på 4 hektar. Detta kan sättas i perspektiv genom att jämföra med resten av Europa 

där medeltalet per ägare skulle bli 1,3 hektar. Detta beror på att det finns mindre 

skog per person och att staten i många länder äger en stor del av skogarna.  

(Metsätilastollinen vuosikirja Aarre Peltola 2007) 

Den årliga virkestillväxten i våra skogar är ca 100 miljoner kubikmeter, denna 

tillväxt har tilltagit kraftigt de senaste åren. Detta beror främst på en minskad 

avverkning och att man numera inom högst fem år efter att ha avverkat skog 

måste plantera ny skog, detta skyndar på tillväxten. Så ifall man avverkar skog 

2010 så skall skogsägaren på egen hand eller med hjälp av en eller flera 

skogsplanterare plantera ny skog innan utgången av 2015 . Detta skyndar som 

sagt på tillväxten och det finns mycket snabbväxande skog i Finland i dagsläget, 

detta är även en följd av olika projekt som genomförts för att främja en välmående 

skogsmark.  
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Ett problem är att det uppkommer mycket gammal skog i Finland eftersom många 

skogsägare avstår från att avverka skog under perioder med lägre virkespris, på 

senare år har också varma vintrar varit ett problem, då de medfört att det varit 

svårt att röra sig i skogen med avverkningsmaskiner. (Finlands skogar 2010) 

Eftersom den innan 2005 tillämpade arealbeskattningen bidrog till att skogsägarna 

var mer villiga att avverka än under den nuvarande beskattningen på grund av att 

man då betalade skatt även om man inte hade inkomster från sitt skogsbruk så har 

staten de senaste åren infört ett par stimulansåtgärder för att få igång 

avverkningen. Dessa skall vi ta en närmare titt på i detta arbete. Jag kommer 

också att göra en deklaration  för en skogsägare för att visa nyttan man får av 

stimulansåtgärderna och genom att skatteplanera. Dessutom kommer jag med 

statistik från Skogscentralen Österbotten visa hur stimulansåtgärderna för 

beskattningen har påverkat avverkningen i Österbotten.  
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1.1 Metoder 

Arbetet består av en teoretisk del där beskattningen av virkesförsäljning för 

skogsägare tas upp. Här framkommer regler som skogsägaren har skyldighet att 

följa och vilka rättigheter denne har att påverka beskattningen för egen vinning. 

Jag kommer även att ta upp rätten till skogsavdrag samt hur stödverksamheten 

fungerar. I den empiriska delen behandlas den partiella skattefriheten, hur den 

fungerar och vilken effekt den fått. Jag skall också genom att deklarera påvisa hur 

man som skogsägare till fullo utnyttjar stimulansåtgärderna. 

 

1.2 Val av ämne 

Valet av ämne grundar sig till stor del på skribentens egna intresse för ämnet på 

grund av skogsbruk inom familjen, vilket kräver kunskap inom beskattningen. 

Skogsbruket har även hamnat på tapeten under den utmynnande lågkonjunkturen 

och det finns säkerligen ett intresse att ta reda på hur skogsnäringen mår i dagens 

läge med tanke på hur stor del skogen är för vår befolkning. Skogen hör till många 

finländares vardag och kommer även i framtiden att göra det. 

 

1.3 Arbetets syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur skogsindustrins stimulansåtgärder har 

inverkat på avverkningen och hur man kan gå tillväga för att få fart på en 

slumrande näring genom att göra ändringar i beskattningen. Jag vill även ta reda 

på hur stor nytta en skogsägare får av åtgärderna.  
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1.4 Problemområde  

Den gamla arealbeskattningen upphörde helt i Finland 31.12.2005 efter en 

övergångstid på tretton år sedan 1993. Jag vill ta reda på om den i dagsläget 

relativt nya beskattningen går att påverka genom olika stimulanser.  

1.5 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till att endast ta upp beskattningen av privata skogsägare, jag 

kommer inte heller att ta upp arealbeskattning och kommer att geografiskt hålla 

mig till Österbotten då mina statistikuppgifter baserar sig på Österbotten. Jag 

kommer inte heller att se virkespriset som en stimulerande faktor utan som ett 

mått på tillgång och efterfrågan. 
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2. Beskattning av skogsbrukets inkomster och utgifter 

 

För att förstå sig på stimulansåtgärderna som till en stor del är skattetekniska 

måste vi först ta reda på hur skogsbeskattningen fungerar i Finland och vilken 

inverkan den har på skogsägarna. Skogsbruket i Finland har fram till 1993 använt 

sig av arealbeskattning. Arealbeskattningen innebar att skogsägaren betalade skatt 

enligt sin areal och avkastningsförmåga varje år, även de år då denne inte hade 

inkomster från sitt skogsbruk.  Arealbeskattningen räknades som förvärvsinkomst 

och gynnade aktiva skogsägare, genom att man betalade samma skatt fast man 

avverkade. Övergångstiden från arealbeskattning pågick mellan 1993 och 

31.12.2005. (Metsäliittos skogsbeskattningsguide 2009) 

Från och med den 1.1.2006 kan skogsägarens inkomster vara både 

kapitalinkomster och förvärvsinkomster. Kapitalinkomsterna omfattar inkomster 

från virkesförsäljning, inkomster från skogsbrukets biprodukter, virke för eget 

bruk, Kemera-stöd och skogsbolagets utbetalda skogslikvider. Förvärvsinkomster 

uppstår nu endast om skogsägaren själv avverkat och transporterat virke ut till 

vägen för avhämtning. (Andelsbankens skogsbeskattningsguide 2010) 

 

2.1 Beskattningsgrunder 

I beskattningen räknas skogsbrukets inkomster som kapitalinkomster precis som 

hyresinkomster från en placeringsbostad. Skattesatsen är fast 28 procent 

oberoende på storleken på inkomsterna och vilka övriga inkomster skogsägaren 

har från till exempel förvärvsinkomster. Det enda undantaget är värdet för 

leveransarbeten, vilka beskattas som personlig förvärvsinkomst för den som utfört 

arbetet, de räknas alltså som löneinkomster. I deklarationen skall man deklarera 

alla inkomstkällor för sig, det vill säga jordbruket för sig, skogsbruket för sig och 

förvärvsinkomster för sig. 

 

Den nuvarande beskattningsformen beskattar alltså inkomsterna av 

virkesförsäljning, skatten betalas på skillnaden mellan försäljningsinkomsterna 
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från skogen och utgifterna som uppstått inom skogsbruket under beskattningsåret. 

Beskattningen av virkesförsäljning är en rätt tydlig beskattningsform för 

skogsägaren, dennes uppgift är egentligen endast att anteckna inkomster och 

utgifter, samt att dra bort de utgifter som är avdragsgilla. Slutsumman av dessa 

anges i skattedeklarationen och den positiva skillnaden beskattas med 28 procent. 

(Andelsbankens skogsbeskattningsguide 2010) 

 

2 .2 Skattskyldig 

Man räknar skogsbruksmarker på över två hektar som brukningsenheter, det vill 

säga ägaren till dessa skogslägenheter räknas som skattskyldig, om man inte 

åtskillt besittningsrätten, i sådana fall är besittningsrättens innehavare den 

skattskyldige. Det är nämligen endast innehavaren av en besittningsrätt som kan 

få ett FO-nummer vilket är ett absolut måste om man vill sälja skog från 

skogslägenheten. (Metsäliittos skogsbeskattningsguide 2007) 

Man registrerar en skogsägare som momspliktig om hans sammanlagda 

försäljning (hit hör virkesaffärer, entreprenader, jordbruk och åkerarrende) under 

kalenderåret överskrider 8 500 €. Moms utgår på en virkesaffär om skogsägaren 

har registrerats som momspliktig innan redovisningen av virkeslikviden. 

Momsplikten inträder i början av kalenderåret och när den en gång börjat gälla 

fortsätter den utan någon speciell anmälan. En skogsägare skiljer sig från en 

vanlig konsument då han blir momsskyldig eftersom han då inte betalar 

mervärdesskatt i slutänden. Det finns fortfarande skogsägare som inte registrerat 

sig som momspliktiga, trots att det inte finns fördelar med detta, det är oftast äldre 

personer och personer som äger små arealer. (Andelsbankens 

skogsbeskattningsguide 2010) 

Då ett skogsbruk ägs gemensamt av makar räknas den beskattningsbara 

skogsinkomsten ut per gårdsbruksenhet och fördelas därefter på de två makarna i 

relation till deras ägarandel och beskattas som deras personliga inkomst respektive 

förmögenhet. Om endast en make är ägare delas inkomsten inte alls upp. 

(Metsäliittos skogsbesksattningsguide 2007) 
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2.3 Mervärdesskatt  

Mervärdesskatten är ingen tilläggsskatt för skogsägaren även om namnet ger sken 

av det, mervärdesskatten är tvärtom till fördel för skogsägaren. En momsskyldig 

skogsägare får nämligen helt till godo all den mervärdesskatt som betalats för de 

produkter och tjänster som kan hänvisas till skogsbruket. Mervärdesskatten på 

virkesförsäljning är 22 procent fram till 1.7.2010, därefter blir den 23 procent. 

(Andelsbankens skogsbeskattningsguide 2010) 

Virkesuppköparen lägger till mervärdesskatten på det skattefria priset och betalar 

in skatten på skogsägarens konto då virkeslikviden betalas. Skogsägaren 

antecknar i sin tur skatten i sin momsbokföring och drar följaktligen av den 

mervärdesskatt som denne har betalat i samband med utgifterna och betala det 

överskjutande beloppet till staten, om mervärdesskatten för utgifterna är större än 

mervärdesskatten för inkomsterna får skogsägaren tillbaka skillnaden av 

skattemyndigheterna.  (Andelsbankens skogsbeskattningsguide 2010) 

Skattemyndigheten förutsätter att man som skogsägare varje år skall avge en 

skattedeklaration, detta gäller även de år man enbart har haft utgifter för sitt 

skogsbruk, många skogsägare har ännu inte förstått detta och förlorar pengar de 

skulle ha rätt till på sina utgifter. Som skogsägare behöver man inte göra en 

affärsmässig bokföring, utan det räcker med att föra noggranna anteckningar över 

inkomster och utgifter som hör till skogsbruket. (Metsäliittos 

skogsbeskattningsguide 2007) 

Här nedan förklaras momsplikten på ett lätt och överskådligt sätt genom ett 

exempel. I exemplet köper två skogsägare en identisk motorsåg, den ene är 

momspliktig och den andre är inte momsregistrerad. (Metsäliittos 

skogsbeskattningsguide 2007) 
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Tabell 1 Jämförelsetabell momspliktig- gentemot icke momspliktig skogsägare. ( 

Metsäliittos skogsbeskattningsguide 2007) 

 

Som vi ser i exemplet så betalar en momspliktig skogsägare endast 311,04 € för 

en motorsåg värd 527 € i slutändan, medan den icke momsskyldige hamnar att 

betala 379,44 € för en likadan såg eftersom han ej får dra av den ursprungliga 

momsen på motorsågen. 

Det finns också utgifter som är befriade från moms, dessa är  

• Skogsvårdsavgiften 

• Räntor på skulder 

• Löner och till dessa hörande lönebikostnader 

• Försäkringspremier 

(Metsäliittos skogsbeskattningsguide 2007) 

 

 

 

 

Momspliktig  Icke momspliktig  

Motorsåg 527 euro Motorsåg 527 euro 

Moms 22% -95 euro - - 

Momsfritt pris 432 euro - - 

Avdrag i 

beskattningen 

 Avdrag i 

beskattningen 

 

0.28 x 432 -120,96 euro 0,28 x 527 147,56 

Slutgiltigt pris 311 euro Slutgiltigt pris 379,44 
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2.4 Skogsbrukets inkomster 

I beskattningen av inkomst skall skogsägaren anteckna alla skogsbrukets 

inkomster som hör till det år man deklarerar för. Hit hör endast de inkomster som 

är daterade till det år man deklarerar för. För en skogsägare med 

försäljningsbeskattning kan en del av inkomsterna vara kapitalinkomster och en 

del förvärvsinkomster. Kapitalinkomsterna beskattas till 28 procent och 

förvärvsinkomsterna progressivt som till exempel löneinkomster. (Skogsreflexen,  

Kim Nordling & Gerd Mattsson-Turku 2010) 

Dessa inkomster räknas som kapitalinkomster 

• Rotförsäljning, det innebär att virkesuppköparen sköter om själva 

avverkningen, de inkomster skogsägaren får från rotförsäljningen är helt 

och hållet kapitalinkomster. 

• Inkomster från färsäljning av skogsbrukets biprodukter, detta kan vara 

försäljning av uppsågat virke, julgranar, plogkäppar, avverkningsavfall 

och annat skogsenergivirke 

• Andelen av virkets värde från inkomster för försäljning av brännved 

• Försäkringsersättningar och andra ersättningar som hör till skogsbruket, 

det kan handla om stormskador, snöskador eller sorkskador på en ny 

plantering 

• Virke som används för privatbruk skall i anteckningarna tas upp som 

kapitalinkomst och virkespris skall anges. Hit hör virke som tagits för att 

bygga och reparera bostadsbyggnader, sommarstugor och andra byggnader 

som hör till det privata hushållet. Det virke som använts för att värma upp 

den egna bostaden räknas som skattefri inkomst och behöver inte tas upp 

(Andelsbankens skogsbeskattningsguide 2010) 

Statsstöd är de stöd som fås från staten på basis av lagen för finansiering av 

hållbart skogsbruk(Kemera-lagen). Stöden kan hänföra sig till vård av ungskog, 

uppförande av skogsvägar, förnyelser av förstörd skog och iståndsättningsdikning. 

Stöden är skattefria till den del som de överstiger utgifterna  som hänför sig till de 

objekt som fått stöden. De stöd och bidrag som inte betalts ut på basis av Kemera-
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lagen är dock skattepliktiga och skall antecknas som kapitalinkomster från 

skogsbruket. (Andelsbankens skogsbeskattningsguide 2010) 

2.5 Inkomster från leveransförsäljning 

Leveransförsäljning innebär att skogsägaren själv avverkar och levererar virket ut 

till vägkanten för mätning och avhämtning. Inkomsterna från leveransförsäljning 

skall fördelas på kapitalinkomster från skogsbruket som är virkets andel och 

värdet på det arbete som skogsägaren eller annan familjemedlem har utfört. 

Värdet på leveransarbetet som utförts är ersättning för arbetet och ur 

beskattningssynvinkel lön eller förvärvsinkomst för den som utfört arbetet. Det 

dras av från inkomsten från försäljning av leveransverket och minskar således den 

beskattningsbara inkomsten, skogsägaren räknar själv ut värdet på leveransarbetet 

med hjälp av tabellen för uträknande av leveransvirke som finns som bilaga. 

Värdet på arbetet skall ungefär motsvara vad det kostar att anställa en 

skogsarbetare. (Skogsreflexen Kim Nordling & Gerd Mattsson-Turku 2010) 

Värdet på leveransarbeten är skattefritt upp till 125 kubikmeter, den mängd som 

överskrider beskattas endast på den del som överstiger, alltså inte på hela 

summan. Denna skattefrihet gäller per bruksenhet, så ifall du äger skog i flera 

olika kommuner och de bildar skilda brukningsenheter så kan man avverka 125 

kubikskattefritt på varje brukningsenhet. Även ens maka eller hemmaboende barn 

får bidra med att utföra arbetet. Det krävs dock mycket arbete för att en 

skogsägare skall nå upp till 125 kubikmeter per år och det är sällan man gör det. 

Men gör man en större leveransvirkesaffär löns det att skatteplanera och 

tidsplanera utförandet av virkesarbetet på två olika kalenderår, eftersom 

skattefriheten beviljas i beskattningen det år då avverkningen genomförts, även 

om virkesuppköparen mäter och betalar virket först följande år. Ifall avverkningen 

och transporten utförts av en utomstående person eller av ett bolag uppkommer 

inget värde alls för arbetet utan inkomsten räknas helt och hållet som 

kapitalinkomst för skogsägaren. (Skogsreflexen Kim Nordling & Gerd Mattsson-

Turku 2010) 
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Exempel 

En skogsägare har under skatteåret sammanlagt avverkat, transporterat och 

överlåtit 200 kubikmeter tallmassaved. Enligt skattestyrelsens tabell (bilaga) för 

leveransarbeten år 2009 är priset 11.10 € för arbetet och 1.88 € för 

skogstranporten. Vi multiplicerar med 200 för att få värdet på själva arbetet. 

Virkesförsäljningsinkomsten är totalt 11 355.5 €. Av det är 125 kubikmeter 

skattefritt. 

Tabell 2 Skogsreflexens tabell över leveranspriser. (Skogsreflexen) 

 €/m^3  Totalt € 

Avverkning 11.10 2 220 

Transport 1.88 376 

Totalt  2 596 

 

 Leveransarbetet är skattefritt upp till 125 kubikmeter, den överstigande delen är 

skattepliktig och räknas ut såhär: 

 

                          200m3-125m3 

Koefficienten = ------------------ =  0,375  

                               200m3 

Leveransarbetets skattepliktiga värde blir således 973.5€(2 596 x 0,375), och 

kommer att räknas som skogsägarens personliga inkomst samt som 

förvärvsinkomst. Den skattepliktiga kapitalinkomsten blir 8 759.5(11 355.5 – 

2 596).  

(Skogsreflexen Kim Nordling & Gerd Mattsson-Turku 2010) 

 



18 
 

2.6 Avdrag i skogsbruket 

De utgifter som uppstått i samband med skogsvård, skogsavverkning, 

administration och skogstransport är alla avdragsgilla. Alla utgifter skall 

antecknas i tidsföljd på basis av verifikat. De utgifter som är vanliga och allmänna 

behöver inte motiveras, men utgifter som kan vara lite diffusa eller oklara skall 

styrkas med kvitton och motiveringar i anteckningarna. 

Följande kostnader är avdragsgilla 

• Kostnader för virkesförsäljning 

• Avverkning 

• Leveransarbete som utförts av utomstående 

• Förnyelse av skog 

• Plantskogsvård 

• Stamkvistning 

• Skogsgödsling 

• Bränslen för skogsbrukets maskiner och redskap 

• Anskaffandet av utrustning för skogsbruket 

• Reparationer av utrustning som används inom skogsbruket 

• Dikesrensning 

• Skogsplan 

• Bokföring 

• Kursavgifter, facktidningar, medlemsavgifter och telefonutgifter 

• Skogsvårdsavgifter 

(Metsäliittos skogsbeskattningsguide 2009) 

 

Utgifterna avdras i beskattningen det år då de betalts, med undantag för 

anskaffnings- och reparationsutgifter för byggnader, konstruktioner, diken, vägar 

och broar. Hit hör även anskaffningsutgifter för maskiner, inventarier och 

utrustning med en livslängd på över tre år. Dessa avskrivs under ett flertal år. En 

icke avskriven utgift eller utgiftsrest på högst 200 € får på en gång avskrivas även 

om nyttighetens sannolika ekonomiska livslängd överstiger tre år.  
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Utgifterna från skogsbruket bör bokföras och föras in i deklarationen även om 

skogsbruket inte har gett några inkomster från försäljningar. Underskott som 

uppkommer på grund av detta får avdras från skogsägarens övriga 

kapitalinkomster. Om sådana inte existerar så dras underskottet av från den skatt 

som fastställts på hans förvärvsinkomst (28 procent av underskottsbeloppet). Som 

ett sista alternativ fastställs underskottet som en förlust i skogsbruket och får dras 

av under de följande tio åren. (Metsäliittos skogsbeskattningsguide 2009) 

Utgifterna dras av i beskattningen antingen med eller utan mervärdesskatt, 

beroende på om skogsägaren är registrerad som momspliktig eller ej. En 

skogsägare som inte är momspliktig gör avdrag på sina utgifter inklusive skatt. 

Även om avdragen endast är positiva för skogsägaren så är det ännu i dagsläget 

mycket vanligt att de inte gör avdrag som de har rätt till, detta framkommer i en 

undersökning som TTS har gjort bland skogsägare.            (Metsäliittos 

skogsbeskattningsguide 2009) 

2.7 Resekostnader 

Resekostnader som hör till skogsbruket skall tas upp separat i skattedeklarationen. 

En skogsägare får dra av kostnaderna för resor mellan sin bostad och sina 

skogslägenheter i beskattningen. Avdraget uppgår år 2009 till 0,24€ / kilometer 

om resorna sker med egen bil, om man använder sig av allmänna 

kommunikationsmedel får man dra av utgiften för biljetten. Noterbart är att om 

resekostnaderna hänför sig till en tidpunkt som omfattas av partiell skattefrihetså 

får man bara dra av 50procent  av resekostnaderna från beskattningen på 

inkomsterna. (Andelsbankens skogsbeskattningsguide 2010)  

Resekostnaderna skall motiveras i anteckningarna, man skall uppge resans syfte, 

längd och den arbetsmängd som utförts i timmar. Man får även dra av 

resekostander som hänför sig till resor som saknar synlig arbetsinsats, exempel på 

sådana är inspektioner av skogen efter stormar, vårgranskningar av förnyade 

plantbestånd samt i förhandlingar om virkesaffärer. Om kostnader för 

övernattning uppstått skall dessa bevisas och antecknas. (Skogsreflexen, Kim 

Nordling & Gerd Mattsson-Turku 2010) 
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Här följer exempel på resor som ger rätt till avdragna resekostnader 

• Upprättande av virkesförsäljningsplan vid skogsaffär 

• Virkesförsäljning och mätning av virke 

• Granskning och övervakning av drivning, granskning av snö- och 

stormskador samt gransningar av plantskogar på våren eller hösten 

• Utbildningar och studieresor 

• Transport av utrustning och arbetskraft, detta kan vara till exempel för att 

hämta motorsågen från service eller dylikt. (Andelsbankens 

skogsbeskattningsguide 2010) 

2.8 Räntor 

Räntekostnader som hänför sig till skogsbruket är avdragsgilla i form av 

skogsbruksräntor. Det kan vara fråga om lån för köp av skogsmark, men det kan 

lika gärna vara räntor på lån som tagits för att verksamheten i skogen skall kunna 

skötas på ett bra och hållbart sätt. Räntorna som hör till skogsbruket deklareras 

inte med de övriga utgifterna på skogsbrukets deklarationsblankett 2C, utan de tas 

upp som räntor för inkomstens förvärvande på den förhandsifyllda blanketten som 

alla skattskyldiga får i april varje år. Om de inte finns där färdigt skall man lägga 

till dem och lämna in den korrigerade blanketten, amorteringar får naturligtvis inte 

dras av. (Skogsreflexen Kim Nordling & Gerd Mattsson-Turku 2010) 

2.9 Anskaffningsutgifter för mindre redskap 

De utgifter som uppstår för skogsägaren vid köp av mindre redskap som till 

exempel röjknivar, planteringsrör, ryggsprutor och begagnade motorsågar med ett 

anskaffningspris på under 200€ skall antecknas som årsutgifter och dras av för 

skatteåret. Ifall dessa överstiger 200€ skall de antecknas som en årsutgift om den 

sannolika ekonomiska brukstiden för skogsägaren är kortare än tre år. Det här 

gäller främst sådana fall där skogsägaren skaffar röjningssågar och motorsågar för 

att själv utföra stora skogsvårds- och avverkningsarbeten. (Andelsbankens 

skogsbeskattningsguide 2010) 
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2.10 Förskottsinnehållning 

På en prestation som i samband med virkesförsäljning betalts till skogsägaren ska 

det i allmänhet betalas förskottsinnehållning. Men man skall ändå försäkra sig om 

förskottsinnehållningsskyldigheten i samband med varje enskilt köp, eftersom 

förskottsinnehållning inte verkställs då skogsägaren som säljer är ett allmänt 

skattskyldigt samfund, samfälld förmån eller näringssammanslutning.  

(Skatteförvaltningens publikation 55r.09 2009) 

Deklarerandet och betalandet av förskottsinnehållning har förändrats till i år, 

2010. Även de förskottsinnehållningsprocenter som ska användas i samband med 

virkesförsäljning har ändrats och på prestationer som i samband med 

virkesförsäljning har betalts till begränsat skattskyldiga skogsägare verkställs 

förskottsinnehållning från och med 1.1.2010 i stället för det tidigare tillämpade 

källskatteförfarandet. Källskatten är 10 procent för virkesaffärer som ingåtts 1.4 – 

31.12.2009 om virkeslikvid erhålles senast 2010. (Skatteförvaltningens 

publikation 31r.10 1.1.2010) 

 På de prestationer som betalts i samband med virkesförsäljning under 2010 

tillämpas en förskottsinnehållningsprocent som baserar sig på den fortsatta 

temporära partiella skattefriheten för inkomst av virkesförsäljning. 

Förskottsinnehållningen beräknas på köpesumman exklusive moms. 

Förskottsinnehållningsprocenten bestäms enligt denna tabell. 

(Skatteförvaltningens publikation 31r.10 1.1.2010) 

Tabell 3 Skatteförvaltningens tabell över förskottsinnehållningsprocenter. 

(Skatteförvaltningens publikation 31r.10 1.1.2010) 

Virkesförsäljningens tidpunkt Förskottsinnehållning på prestation RF / LF 

Före 1.4.2008 19 procent / 13 procent 

1.4.2009 – 31.12.2009 10 procent / 7 procent 

1.1.2010 – 31.12.2010 15 procent / 10 procent 

 

*RF = Rotförsäljning och LF = leveransförsäljning  

Situationer där förskottsinnehållning inte skall verkställas 
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• Den som säljer virket är ett allmänt skattskyldigt samfund eller en 

näringssammanslutning 

• Köpesumman på virkesaffären är mindre än 100 € 

• Man säljer förädlade träprodukter 

(Skatteförvaltningens publikation 31r.10 1.1.2010) 

Exempel 

En skogsägare har ingått ett avverkningsavtal på en rotförsäljning värd 20 000 € 

år 2009( för tydlighetens skull bortser vi från den partiella skattefriheten i detta 

exempel). Momsen som betalas åt skogsägaren blir 4 400 € och 

förskottsinnehållningen som under denna tidsperiod är 10 procent blir följaktligen 

2 000 €.  

 

Tabell 4 Egen tabell förskottsinnehållningsexempel 
 

Belopp 20 000 

Moms +  4 000 

Förskottsinnehållning -3 800 

Betalas ut 20 600 

 

2.11 Begränsat skattskyldig 

Skogsägare som varaktigt bor utomlands är begränsat skattskyldiga i Finland. 

Fram till 31.12.2009 betalade dessa en källskatt istället för förskottsinnehållning i 

samband med virkesförsäljning. Från och med den 1.1.2010 verkställs även 

skogsbeskattningen av begränsat skattskyldiga skogsägare i enlighet med lagen 

om beskattningsförfarande och förskottsinnehållningen på inkomster av 

skogsbruket tillämpas lagen om förskottsuppbörd även för dessa personer. Det 

tillämpas med andra ord normal förskottsinnehållning på prestationer i samband 

med försäljning av virke som betalts till begränsat skattskyldiga fysiska personer, 

dödsbon och samfund från och med 1.1.2010. (Skatteförvaltningens publikation 

31r.10 1.1.2010) 
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2.12 Avskrivningar 

På de maskiner, byggnader, vägar och diken som hör till skogsbruket och har en 

uppskattad ekonomisk livstid på mer än 3 år samt en anskaffningsutgift på mer än 

200 €, skall inte anskaffningsutgiften dras som en årsavgift utan som en årlig 

avskrivning.  Avskrivningar startar då nyttigheten tas i bruk och avskrivningarna 

görs i vanlig ordning på anskaffningsutgiften. De efterföljande åren avskriver man 

på det värde som återstår från fjolåret. De som är momsskyldiga antecknar 

mervärdesskatten som avdragsgill, medan de som inte är momsskyldiga skall 

börja skriva av från anskaffningsutgiften inklusive moms, alltså ännu ett argument 

för att registrera sig som momsskyldig. (Skogsreflexen Kim Nordling & Gerd 

Mattsson-Turku 2010) 

 

Avskrivningsprocenterna i anvisningarna  är maximibelopp för avskrivningar, en 

skogsägare får vid behov göra mindre avskrivningar eller om han vill, inte göra 

avskrivningar alls, om han till exempel vill vänta till ett år med inkomster från 

virkesförsäljning. Avskrivningsprocenterna är 15 procent på vägar och diken, 25 

procent på maskiner och inventarier, 10 procent på byggnader och 20 procent på 

lättare konstruktioner. Lättare konstruktioner kan till exempel vara ett mindre 

skjul för förvaring av arbetsredskap.  Då en maskin som ingår i skogsbruket säljs 

eller byts bort mot en ny ska den försäljningsinkomst som köpet ger deklareras i 

skattedeklarationspunkt 9. Om en maskin har blivit såld under året kan 

avskrivningar inte göras under försäljningsåret. (Andelsbankens 

skogsbeskattningsguide 2010) 

Tabell 5 Skogsreflexens tabell över avskrivningar  på en skogsvagn. 

(Skogsreflexen) 

Anskaffningspris 2009 (exklusive moms) 4 000 euro 

Avskrivning 2009 (25 procent)  -1 000 euro 

Restvärde 31.12.2009 3 000 euro 

Avskrivning 2010 (25 procent) -750 euro 

Restvärde 31.12.2010 2 250 euro 
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Avskrivning 2011 (25 procent) -562,5 

Restvärde 31.12.2011 1 687,5 

Osv..  

 

2.13 Skogsavdrag 

Fysiska personer, dödsbon och av dem bildade beskattningssammanslutningar 

samt samfällda förmåner har rätt att göra skogsavdrag från den skattepliktiga 

kapitalinkomsten av skogsbruk. Grunden för skogsavdraget uppstår på 

anskaffningsutgiften för skog som förvärvats 1.1.1993 eller därefter mot vederlag. 

(Skatteförvaltningen) 

I skogsbruket är ett av målen att öka skogslägenheternas storlek, man vill alltså att 

skogsägarna skall bli färre men äga större skogsområden. Detta skall koncentrera 

ägandet på skogsägare som driver ett aktivt skogsbruk och på detta sätt trygga 

tillgången på virke. En åtgärd för att främja detta mål har varit att höja det 

skogsavdrag som trätt i kraft 2008. Grunden för skogsavdraget höjdes till 60 

procent av anskaffningsutgiften för skogen, tidigare var det 50 procent av 

anskaffningsutgiften. Skogsavdragets årliga maximibelopp utgör 60 procent av 

den skattepliktiga kapitalinkomsten från skogsbruket som skogsägaren förvärvat 

från skog som berättigar till skogsavdrag, det var tidigare 40 procent. 

Skogsavdraget måste dock alltid vara minst 1 500 € per skatteår, det kräver en 

kapitalinkomst på minst 2 500 € från avdragsberättigade skogsfastigheter. 

(Andelsbankens skogsbeskattningsguide 2010)  

Det är ägandeförhållandena i slutet av året som fastställer rätten att göra 

skogsavdrag, om den ursprungliga skogsägaren överför äganderätten till skogen 

men behåller besittningsrätten är han fortfarande skattskyldig, men får inte 

utnyttja skogsavdraget för den skog han behåller besittningsrätten till. 

Skogsavdraget är ägarbundet och inte skogslägenhetsbundet, vilket innebär att 

man får göra skogsavdrag för skattepliktiga virkesförsäljningsinkomster från alla 

lägenheter som man införskaffat mot vederlag sedan 1.1.1993, oberoende av från 
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vilket lägenhetsköp skogsavdraget har uppkommit. Av händelse att man ärver 

skog eller får den i gåva får man också det outnyttjade skogsavdraget så i vissa 

situationer kan det lönas att betala för skogen, då man på det viset får rätt till 

skogsavdrag. (Skogsreflexen Kim Nordling & Gerd Mattsson-Turku 2010) 

Då man köper skog kan man dra av 60 procent av anskaffningsutgiften för den 

skogsmark som man har införskaffat sedan 1992, kriterierna är att den anskaffats 

mot vederlag. 

Till anskaffningsutgiften räknas följande 

• Värdet på trädbeståndet och skogsmarken 

• Överlåtelseskatten 

• Utgifter för lagfart 

• Ersättning till köpvittne 

• Kostnader för eventuell styckning av fastighet 

• Resekostnader med koppling till affären 

• Icke avskrivna utgifter för skogsvägbyggen och skogsdikningar 

Om fastighetsaffären omfattat annan egendom än skogen, skall deras andel av 

anskaffningsutgiften för hela fastigheten dras av, exempel på övrig egendom kan 

vara sommarstugor eller tomter. (Skogsreflexen Kim Nordling & Gerd Mattsson-

Turku 2010) 

Exempel 

En skogsägare har köpt en skogsfastighet för 32 000, grunden för skogsavdraget 

blir 19 200 alltså 0,6 x 32 000. Året efter beslutar han sig för att sälja virke från 

fastigheten för 20 000, och han vill använda skogsavdraget till max, alltså 12 000 

(20 000 x 0,6). Efteråt återstår 7 200 (19 200 – 12 000) av skogsavdraget till 

framtida virkesförsäljningar.  Med skogsavdraget inräknat blir skatten för 

skogsägaren 2016 euro (0,28 x 7 200). Ifall skogsägaren inte hade utnyttjat 

skogsavdraget här skulle skogsskatten varit 5 600 ( 0.28 x 20 000). 
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Då man säljer en skogsfastighet som har rätt till skogsavdrag och en del eller hela 

skogsavdraget redan har utnyttjats så skall det utnyttjade skogsavdraget läggas till 

överlåtelsevinsten, detta är nytt och introducerades från och med 2009. Innan 

minskades anskaffningsutgiften med den del av skogsavdraget som skogsägaren 

utnyttjat. (Skogsreflexen Kim Nordling & Gerd Mattsson-Turku 2010) 

Exempel 

En skogsägare köpte 2002 en skogslägenhet A för 100 000 € och 2003 

skogslägenhet B för 50 000 €, det sammanlagda skogsavdraget blir i detta fall 

90 000 €, alltså 60 procent av 150 000 €. Skogsägaren avverkar 2008 virke för 

80 000 € från A och använde 48 000 € som skogsavdrag (80 000 x 0,6). 

 År 2009 beslutar han sig för att sälja skogslägenhet B för 60 000 €, han gör alltså 

en överlåtelsevinst på 10 000 €. Även om han inte sålt något virke från 

skogslägenhet B läggs det skogsavdrag han  använt på A till överlåtelsevinsten, 

men högst 60 procent av köpepriset (50 000 €) det vill säga 30 000 €.   

För lägenhet A har han använt 18 000€ och har kvar 42 000 € av 

skogsavdragsgrunden (0.6 x 100 000). (Skogsreflexen Kim Nordling & Gerd 

Mattsson-Turku 2010) 

2.14 Underskottsgottgörelse 

Vid beskattning av inkomster från virkesförsäljning är det vanligt att skogsbruket 

går med förlust, ibland till och med flera år i sträck. Förlusterna kallas underskott 

och uppstår oftast då inga virkesaffärer har genomförts. Men förlusterna är inte 

negativa för skogsägaren i längden. Då en skogsägare inte har några 

kapitalinkomster under året bildar skogsbrukets utgifter och avdragsgilla räntor 

kapitalinkomstlagets underskott. Underskottet kan dras av som en 

underskottsgottgörelse från den skatt som skogsägaren betalar på sin 

förvärvsinkomst.  

Det avdrag som kan göras från förvärvsinkomstskatten är 28 procent av 

underskottet, underskottsgottgörelsens övre gräns är 1 400 € per make, för 

minderåriga barn höjs underskottsgottgörelsen med 400 € för ett barn och 
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maximalt 800€ för flera barn. (Skogsreflexen Kim Nordling & Gerd Mattsson-

Turku 2010) 

Tabell 6 Skogsreflexens tabell över underskottsgottgörelse. (Skogsreflexen) 

Familjesituation Maximal 

underskottsgottgörelse 

Förlust som ger maximal 

underskottsgottgörelse 

Ensam skattskyldig 1 400 5 000 

Skattskyldig och maka 2 800 10 000 

Makar och ett minderårigt 

barn 

3 200 (2 x 1 400 + 400) 11 429 

Makar och två eller flera 

minderåriga barn 

3 600 (2 x 1 400 + 2 x 400) 12 857 

 

Ifall underskottet är såpass stort att det inte helt och hållet kan avdras från de 

övriga kapitalinkomsterna och skatten på förvärvsinkomsterna hamnar man att 

fastställa en förlust för skogsbruket. Denna förlust kan man inom de tio följande 

åren dra bort från kapitalinkomster. Preskriptionstiden på tio år för förluster 

inverkar på besluten gällande virkeshandeln. Tidsgränsen kommer emot för 

dödsbon som bedriver skogsbruk, i dem är det vanligt att skogsbrukets underskott 

inte kan dras av från skatten på övriga kapitalinkomster eller förvärvsinkomster. 

Det lönar sig alltså att planera in virkesaffärer så att man inom tio år får inkomster 

från skogsbruket, annars kan inte förlusterna dras av i beskattningen. 

(Skogsreflexen Kim Nordling & Gerd Mattsson-Turku 2010) 

Exempel 

En momspliktig skogsägare betalade 1 000 € för plantskogsunderhåll, 

skogsägaren hade under detta år inga inkomster alls från sitt skogsbruk och inte 

heller andra kapitalinkomster. Han hade alltså rätt att dra av de kostnader för 

underhållsarbetet från den skatt som fastställts på hans löneinkomster under året. 

Avdraget blir således 280 € (0,28 x 1 000).  
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2.15 Utgiftsreservering 

Utgiftsreservering är en form av skatteplanering som innebär att en skogsägare 

kan överföra 15 procent av skogsbrukets kapitalinkomster från ett skatteår för att 

beskattas i ett senare skede, vanligtvis ett par år in i framtiden. Många skogsägare 

som har gjort stora avverkningar och således har stora områden att plantera gör 

utgiftsreserveringar. Man flyttar alltså fram inkomsterna för att finansiera köp av 

plantor och planteringshjälp i framtiden. Utgiftsreserveringen får vara högst 15 

procent av den skattepliktiga skogsinkomsten efter ett eventuellt skogsavdrag och 

partiell skattefrihet. Utgiftsreserveringen är helt frivillig och endast ett sätt att 

sprida ut inkomsterna, och kan ses som ett alternativ för att ersätta stundande 

underskottsgottgörelser. (Andelsbankens skogsbeskattningsguide 2010) 

Om skogsägaren gör en utgiftsreservering som omfattas av temporär partiell 

skattefrihet är det endast på den del han betalar skatt som får användas som 

beräkningsgrund. Man skall inkomstföra en gjord reservering senast inom fyra år, 

eller sex år i norra Finland på grund av osäkrare och kortare planteringssäsong. 

Man kan inkomst föra allt på en gång eller sprida ut reserveringen på flera år. Man 

måste inkomstföra reserveringen senast det sista året den är i kraft. (Skogsreflexen 

Kim Nordling & Gerd Mattsson-Turku 2010; Mattsson-Turku Skogsbruket 

1/2007)  

Exempel 

År 2006: En skogsägare gör en utgiftsreservering på 3 000 €. 

År 2007: Skogsägaren har inga inkomster alls från skogsbruket men utgifter från 

plantering har uppstått på 1 000 €, så han väljer att inkomstföra 1 000 € för att 

finansiera planterandet. Det innebär att skogsbrukets resultat blir +/- 0 och av 

utgiftsreserveringen finns 2 000 € kvar outnyttjat. 

2.16 Skattefria stöd  

Staten betalar på basis av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, även kallad 

Kemera-lagen ut stöd som till den del som överstiger de utgifter som hänför sig 

till det objekt som fått stöd. Stöden kan till exempel vara stöd för vård av 
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ungskog, byggande av skogsvägar, iståndssättningsdikningar och förnyelse av 

skog som på ett eller annat sätt blivit skadad eller förstörd.  

Ersättningar som betalas för skyddsområdet är skattefri inkomst om objektet för 

ersättningen förblir i skogsägarens ägo. Ersättningarna betalas ut inom ramen för 

naturvårdslagen eller finansieringslagen som miljöstöd. Övriga stöd och bidrag för 

skogsbruket är däremot beskattningsbar inkomst och bokförs som kapitalinkomst, 

enbart de stöd som grundar sig på finansieringslagen är skattefria. 

(Skogsbeskattningsguide för skatteåret 2009) 

2.17 De minimis-stöd 

En del av stöden som enligt den nya lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 

(Kemera-lagen) bildar en ny slags stödform. Detta beroende på att 

skattelättnaderna som infördes på virkesförsäljning från och med 1.4.2008, och 

stöden enligt Kemera-lagen inte skulle gå att kombinera. I och med detta spjälks 

vård av ungskog upp i två olika arbetsslag, plantskogsvård och vård av ung 

gallringsskog. I samband med ändringen av skogsbeskattningen beslöt man att 

genomföra synkroniseringen genom att tillämpa en så kallad ”de minimis regel”, 

men andra ord en regel för stöd av liten betydelse på dessa stöd.  

De minimis-stöden leder till att den som ansöker om stöd för de berörda 

arbetsslagen framöver skall uppge alla offentliga stöd som till exempel Kemera-

stöden, skogsavdragen och vissa företagsstöd som fåtts under de tre senaste 

skatteåren och om dessa stöd är under 200 000 € så kan Kemera-stödet beviljas 

trots att också virkesförsäljningen från dessa arbeten är berättigad till 

skattelättnad. Som belopp för det statliga stödet ses den summa som utan 

skattelättnad skule ha fastställts som skattebelopp. (Skogscentralen) 

Beloppet av de minimis-stöd betraktas som skillnaden mellan beloppet som  utan 

skattelättnad hade fastställts som skattebelopp och den verkliga fastställda skatten. 

Man räknar från och med det att det första stödet  har betalts ut. Skattestöden för 

skogsbruket betraktas som stöd av denna art, och skall följaktligen tas upp i 

beskattningen på blankett 2C i punkt 26. I praktiken överskrids stödtröskeln på 
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200 000 € för tre år ytterst sällan, det handlar i sådana fall om stora samfällda 

skogar och i fall där en lantbruksföretagare fått stora investeringsstöd för 

utveckling av dennes affärsverksamhet. (Skogscentralen) 

2.18 Samfälld skog  

 Med samfälld skog menas skog som består av flera fastigheter vilka ägs 

tillsammans av två eller flera ägare. En samfälld skog skall i första hand användas 

till hållbart och långsiktigt skogsbruk, det vill säga ekonomiskt, ekologiskt och 

socialt hållbart. Skogens delägare kommer överens om vad man vill lägga störst 

tyngdpunkt på sinsemellan. För skogsägarna är det en bra ägandeform som 

dessutom ger bra och jämn avkastning, man kan till exempel bilda en samfälld 

skog av det man äger inom släkten, eller ansluta sig till en redan existerande 

samfälld skog. (Skogsreflexen Kim Nordling & Gerd Mattsson-Turku 2010) 

Samfälld skog minskar splittringen av skogarna och man får större skogsområden 

som kan skötas på ett effektivare sätt samt mer kontrollerat. En av fördelarna för 

ägarna av en samfälld skog är den jämna och fortlöpande avkastningen från 

skogen, detta är möjligt på grund av en jämn avverkningstakt och samtidigt som 

arealerna blir större så blir kostnaderna för skogsvårdsarbete och anskaffningar av 

nyttigheter mindre. (Skogsreflexen Kim Nordling & Gerd Mattsson-Turku 2010) 

 

I dagsläget finns det ca 160 samfällda skogar i Finland och omkring 18 000 

finländare har del i en samfälld skog, de samfällda skogarna ökar i stadig takt, 

men än så länge har det gått långsamt i Österbotten trots at man från Skogscentral 

håll uppmanat till flera samfällda skogar. Det krävs två skogsägare för att bilda en 

samfälld skog, men kravet är att de bildar en ändamålsenlig enhet, det är även 

möjligt för nya ägare att ansluta sig, de får i sin tur andelar av den samfällda 

skogen i förhållande till dess storlek.  

Enligt inkomstskattelagen 5 § betraktas en  samfälld skog som en samfälld 

förmån, och beskattas enligt inkomstskattelagen 18 § som särskilt skattskyldig, 

skatteprocenten är 26 procent. (Skogsreflexen Kim Nordling & Gerd Mattsson-

Turku 2010)  
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En samfälld skog kan få inkomster av tre olika slag, inkomsterna räknas som 

kapitalinkomster 

• Inkomst från näringsverksamhet 

• Jordbruksinkomster 

• Övriga inkomster (förvärvsinkomster) 

Utdelningsandelarna från den samfällda skogens överskott är helt skattefria för 

delägarna, det innebär att de själva personligen inte betalar skatt på sina inkomster 

från den samfällda skogen. Av överskottet efter skatt får varje delägare en del som 

motsvarar dennes andel i den sammanlagda samfällda skogen. Samfällda skogar 

jämställs i inkomstskattelagen med vanliga personer och dödsbon vid beskattning 

av inkomster från skogsbruket, samfällda skogar kan med andra ord göra 

skogsavdrag och utgiftsreserveringar. (Metsäliittos skogsbeskattningsguide 2009)  

Exempel 

En skogsdelägare i en sammanslutning köper en motorsåg för att röja ungskog i 

skog som ägs av sammanslutningen. Han får inte dra av utgiften från sin 

personliga inkomst, utan den avdras istället i beskattningen av 

virkesförsäljningsinkomsterna i form av en utgift för sammanslutningen, det blir 

alltså en utgift för alla delägare. 

2.19 Beskattning vid byte av ägare till skogsfastigheten 

Då en skogsfastighet säljs beskattas säljaren för en eventuell överlåtelsevinst, en 

vinst uppstår om försäljningspriset överstiger fastighetens anskaffningsvärde. 

Säljaren kan dra av de kostnader som uppstått i samband med affärens 

uppgörande  från försäljningspriset då man räknar ut försäljningsvinsten. Man kan 

även uppge ett uppskattat anskaffningsvärde om det är fördelaktigare för säljaren 

eller det inte går att få fram anskaffningsvädet av någon anledning.  

Vid generationsväxling kan man befrias från skatt på överlåtelsevinst om den som 

överlåtit skogsfastigheten har ägt den i minst tio år före, det förutsätter också att 

köparen skall vara nära släkting till den som överlåter fastigheten. Dessutom skall 
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mottagaren av skogen förbinda sig att idka fortsatt skogsbruk i minst fem år efter 

att affären är genomförd. Den som köper en skogsfastighet betalar en 

överlåtelseskatt på 4 procent av köpesumman, ifall skogsfastigheten fås som ett 

arv eller en gåva så betalar mottagaren skatt på gåva eller arv. (Skogscentralen)  

2.20 Skattefrihet vid förstagallring 

Ett sätt att stimulera gallringen av skog har varit att införa total skattefrihet   på 

förstagallringar, en förstagallring är en gallringsavverkning av främst tät skog där 

man tar bort träd vars diameter är i medeltal under 16 cm i brösthöjd, eller har en 

viss längd, detta varierar dock litet beroende på skogstyp och var man befinner sig 

geografiskt. Anmälningstiden var från 1.4.2008 och tog slut redan 31.8.2008, men 

skogsaffärerna fick pågå ända fram till 31.12.2009. Syftet med detta har varit att 

man från myndighetshåll velat att skogsägarna skulle ta bättre hand om sin skog 

och med en förstagallring främjer man tillväxten i skogen på lång sikt.  

Kostnader som hänför sig till den skattefria inkomsten av virkesförsäljningen kan 

inte avdras i beskattningen, exempel på sådana utgifter är kostnader för 

avverkning och drivning av virket samt kostnader för resor mellan bostaden och 

skogsobjektet vilka kan kopplas till virkesaffären. (Andelsbankens 

skogsbeskattningsguide 2010; Metsäliittos skogsbeskattningsguide 2009) 
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3. Partiell skattefrihet för inkomster av virkesförsäljning 

2008 – 2011 

 

För att främja virkeshandeln fattade riksdagen hösten 2008 ett beslut om 

skattelättnader för alla virkesintäkter där virkesaffären gjorts efter den 1.4.2008. 

En del av skogsbrukets kapitalinkomster omfattas alltså av skattefriheter under 

perioden 1.4.2008 – 31.12.2011. Viktigt gällande tidpunkten är att tidpunkten 

räknas när skogsaffären blivit genomförd, inte när avverkningen avslutas eller när 

man får pengarna till bankkontot. (Andelsbankens skogsbeskattningsguide 2010) 

3.1 Lättnaderna 2008 – 2009 

Kapitalinkomsterna från alla virkesaffärer som ingåtts under perioden 1.4.2008 – 

31.12.2009 omfattas av en skattelättnad på 50 procent om dessa inkomster blivit 

utbetalda före 31.12.2010. Skattelättnaden är alltså bunden till när virkesaffären 

har ingåtts, det betyder att för virkesaffärer som ingåtts före 1.4.2008 inte berörs 

av skattelättnaden även om skogsägaren har fått pengarna till kontot under den här 

tiden.  

I deklarationen skall hela inkomsten antecknas, sedan dras 50 procent av  och 

resten uppges som beskattningsbar inkomst. Skattelättnaderna gäller 

bruttoinkomster så i beskattningen halveras inkomsterna före man drar av 

skogsbrukets utgifter. Till skattelättnaden hörde även en total befrielse från skatt 

på förstagallringar som avtalats under perioden 1.4 – 31.8.2008, om inkomsterna 

från gallringen kommit in på skogsägarens konto före 31.12.2009. 

(Andelsbankens skogsbeskattningsguide 2010) 

3.2 Lättnaderna 2010 

Skattelättnaden på 50 procent gäller hela året om virkesaffären ingåtts senast 

31.12.2009. De kapitalinkomster från virkesaffärer som ingåtts under 2010 

omfattas i sin tur av en 25 procentig skattelättnad, man beskattas alltså för 75 

procent av virkesaffären. (Andelsbankens skogsbeskattningsguide 2010) 
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3.3 Lättnaderna 2011 

Skattelättnaden från 2010 på 25 procent fortsätter till 31.12.2011, men de 

virkesaffärer som ingås under 2011 beskattas till 25 procent precis som innan den 

partiella skattefriheten började. Då lättnaderna upphör kommer att påverka 

avverkningen under början av 2012, man kan uppskatta effekten av 

skattelättnaden genom att räkna ut hur många procent högre virkespriset borde 

vara utan lättnader för att nettoinkomsten skulle bli den samma som med 

skattelättnaden inräknad. (Andelsbankens skogsbeskattningsguide 2010) 

 

 

Figur 1 Metsäliittos tabell över partiell skattefrihet 

(Metsäliittos skogsbeskattningsguide 2009) 

På den här bilden kommer förhållandena tydligt fram. Den översta gröna pilen 

indikerar under vilken tidpunkt virkesaffären har ingåtts. Den mellersta mörkblåa 

pilen indikerar under vilken tidsperiod skattelättnaden gäller. Den understa pilen 

pilen visar hur stor förskottsinnehållningen under de olika 

försäljningstidpunkterna. Längst ner ser vi även pilen för 

förstagallringsavverkningarna.  (Metsäliittos skogsbeskattningsguide 2009)   
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4. Deklaration 

Nu då vi känner till beskattningen är vi redo för att ta oss an själva deklarationen. 

Deklarationen för skogsbruk görs på blankett 2C, som skogsägare får hem i 

brevlådan. Nuförtiden kan man även skriva ut den från skatteförvaltningens 

webbplats. Skattemyndigheterna förutsätter att alla skogsägare avger en 

skogsskattedeklaration varje år. Den skall innehålla alla inkomster och utgifter 

som hänför sig till skogsbruket. Skattedeklarationen skall göras även om man 

endast har utgifter att deklarera, men skogsägare som inte har varken inkomster- 

eller utgifter eller andra uppgifter som hänför sig till skogsbruket behöver inte 

returnera skattedeklarationen. Momsuppgifterna, anteckningarna och 

skogsbruksbokföringen skall sparas i 6 år.   

Som skogsägare är man anteckningsskyldig, inte bokföringsskyldig. Man måste 

föra anteckningar över inkomster och utgifter från skogsbruket. Skogsbrukets 

inkomster och utgifter antecknas i anteckningsboken enligt betalningsprincipen, 

det vill säga i samma tidsföljd som betalningarna. Anteckningarna skall grunda 

sig på daterade och numrerade verifikationer. Som momsskyldig skogsägare ska 

man anteckna inkomsterna och utgifterna exklusive moms, men även 

momsbeloppet skall finnas med. Skogsägare som inte är momsskyldiga antecknar 

utgifterna inklusive moms. (Andelsbankens skogsbeskattningsguide 2010) 

Till anteckningarna skall även följande tilläggsutredningar fogas 

• Förutsättningarna för partiell skattefrihet för inkomst av virkesförsäljning. 

Hit hör avtalet om avverkning eller leveransförsäljning där tidpunkten för 

virkesaffären tydligt framkommer. 

• Förutsättningarna för skattefrihet på grund av förstagallringsavverkning. 

Hit hör avtalet om avverkning eller leveransförsäljning som gäller 

virkesförsäljningen i fråga och mätningsintyget eller motsvarande 

handlingar, där tidpunkten för virkesaffären samt intyg över att inkomsten 

fåtts från förstagallringsavverkning framgår. 
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• Hur skogsbrukets årsutgifter hänför sig till skattefria inkomster av 

virkesförsäljning som kommit från förstagallringsavverkning och hur 

skogsbrukets årsutgifter hänför sig till delvis skattefria inkomster av 

virkesförsäljning. 

• Värdet på det virke som använts för jordbruket, näringsverksamheten och 

till eget bruk. 

• Skogsbrukets årsutgifter uppdelade i utgifter av avlöning av arbetstagare, 

skogsbrukets resekostnader och övriga årsutgifter. Till resekostnaderna 

skall bilaga finnas i form av till exempel en körjournal.  Uppgifter om 

utgiftsreservering och skadereservering samt utredning hur dessa har 

använts.  

• Skogsavdragets grunder och hur skogsavdraget har använts under året. 

Även en utredning om vilken andel av inkomsterna av virkesförsäljningen 

som hänför sig till den skog som berättigar till skogsavdrag.  

• Anskaffningsutgifter, avskrivningar och utgiftsresten för maskiner, 

anordningar, byggnader och konstruktioner. Hit hör även skogsvägar och 

skogsdiken. 

• Fördelning av utgifter för anläggning av skogsväg mellan skogsbruket och 

övrig användning av vägen. 

• Grunderna för beräkningen av värdet av leveransarbete per 

brukningsenhet. 

(Skatteförvaltningens publikation 55r.09; Andelsbankens skogsskatteguide 2010) 

 

4.1 Deklarationsexempel 

Då beskattningen är avklarad är det dags att tillämpa kunskaperna och i praktiken 

ta reda på vad man genom en välplanerad skatteplanering kan tjäna på 

stimulansåtgärderna. Jag skall med hjälp av en skogsaffär deklarera blankett 2C 

på två olika sätt, en för 2008 och en för 2009, i den första kommer jag att boka 
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enligt 2008 och i den andra genom partiell skattefrihet och ett maximalt 

skogsavdrag försöka få så låg beskattningsbar inkomst som möjligt. 

Värdet på försäljningsinkomsterna för rotförsäljning är i undersökningen 10 000 

€. Värdet på leveransförsäljningen är 2 000 €, men av det får man dra bort värdet 

på leveransarbetet, priset på tallmassaveden som avverkats är 20 € per 

kubikmeter, enligt tabellen för värdet på tallmassaveden(som bilaga) så är värdet 

på arbetet blir 1 298 € (2000/20= 100m^3, 100 x 11,10 + 100 x 1,88 = 1 298).  

Under året har det uppstått resekostnader på 240€ och de övriga årliga utgifterna 

är 2 500€.  

Grunden för skogsavdraget i blankett 1 blir 16 666,5(0,5 x 33 333) Skogsavdraget 

blir 4 280,8 € (0,4 x 10 702) Grunden för skogsavdraget på blankett 2 blir 20 000 

€ (33 333 x 0,6), värdet på skogsskiftet var 33 333 €, de skattepliktiga 

kapitalinkomsterna blir 5 702 € och skogsavdraget som räknas ut från 

kapitalinkomsterna blir således 3 421,2 € (0,6 x 5 702). Vi utgår från att vi inte 

utnyttjat skogsavdrag tidigare.  

4.2 Ifyllnad av blankett 2C nummer 1 

Vi börjar med att fylla i blankett 1 2008, denna blankett deklareras helt utan 

partiell skattefrihet och motsvarar beskattningen som den såg ut före 1.4.2008. 

Däremot tar vi med skogsavdraget som det såg ut före 1.4.2008. Alla summor är 

exklusive moms och utan att dra av förskottsinnehållningen som virkesköparen 

har verkställt på dem. Vi börjar med att i punkt 1.1 rotförsäljningar fylla i värdet 

på våra inkomster från rotförsäljning, alltså 10 000 €. I punkt 1.2 antecknas det 

sammanlagda beloppet av försäljningsinkomsterna från leverans- och kontanta 

försäljningar, i detta fall 2 000 €. Sen transporterar vi till punkt 1.3 

leveransarbetets värde som hänför sig till punkt 14 på blanketten. 

Kapitalinkomsten som skall deklareras av leveransförsäljningar antecknas i slutet 

av raden, man beräknar den genom att leveransvärdet subtraheras från 

försäljningsinkomsten. I detta fall avdras 1 298 €, som sedan subtraheras från 

2 000 € och kvar blir följdaktligen 702 € (2 000 – 1 298). Skillnaden på 702 € förs 

sen ett steg till höger  till huvudkulumnen och räknas ihop med rotförsäljningen.  
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Punkt två hoppar vi helt sonika över då vi inte beaktar partiell skattefrihet på 

denna blankett. Vi utgår inte heller från att vi skulle fått försäkrings- 

älgskadeersättningar eller andra understöd eftersom det inte har inverkan på 

beskattningsexemplet. I punkt fyra antecknas virke som tagits för eget bruk, men 

det inverkar inte heller på beskattningen Men punkt fem som är skogsavdrag skall 

fyllas i. I ruta 5.1 lägger vi in skogsavdraget som vi räknat ut på sida två av 

blanketten i punkt III, i detta fall 4 280,80 € (10 702 x 0,4). I punkt tas andra 

poster som betraktas som kapitalinkomster upp, men i sådana har vi inte.  

Däremot har vi i punkt sju både resekostnader på 240 € och övriga utgifter, dessa 

slås ihop och förs till huvudkulumnen. Vi utgår från att vi inte har utgifter i 

punkterna 8-11 och räknar till slut ut nettoinkomsten för skogsbruket. Vi slår 

alltså ihop inkomsterna och subtraherar avdragen och utgifterna, och får 3 681,2 € 

som beskattningsbar inkomst underåret. Vi hamnar att betala 1 030,74 € till staten. 

Som kuriosa kan vi leka med tanken att vi inte skulle ha dragit av annat än de 

direkta utgifterna vi hade i så fall betalat 2229,40€ ((10 702-2 740) x 0,28) till 

staten. 
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 Figur 2 deklarationsblankett 1 
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Figur 3 deklarationsblankett 2 
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4.3 Ifyllnad av blankett 2 

Blankett 2 fylls i med maximal partiell skattefrihet och maximalt skogsavdrag, vi 

fyller alltså i en blankett som hänför sig till år 2009. Alla summor är exklusive 

moms och vi utgår från samma summor som på blankett 1. 

Vi hoppar över punkt 1 av tidigare nämnda skäl och börjar med punkt 2. I 2.1 

lägger vi den sammanlagda inkomsten av rotförsäljning 10 000 €, och i rutan 

under alltså nummer infogar vi den skattepliktiga delen alltså 5 000 €.  I 2.2 

lägger vi in den sammanlagda leveransförsäljningen 2 000 € och drar bort värdet 

på leveransarbetet. De skattepliktiga beloppen slås ihop och flyttas till 

huvudkulumnen.  

Sen hoppar vi till punkt 5 och fyller i skogsavdraget som vi räknat ut i punkt III på 

blankettens andra sida, det vill säga 3 421,2 €, samt infogar det i huvudkulumnen. 

I punkt 7 får vi endast dra av 50 procent av resekostnaderna, alltså 120 € men i 

övrigt är det som förr och vi flyttar 2 620 € till huvudkulumnen.  

Då vi slår ihop huvudkulumnen märket vi att resultatet blir negativt -339,2 €. Det 

innebär att förlusten i första hand dras från den skattskyldiges övriga 

kapitalinkomster, om sådana inte existerar träder en underskottsgottgörelse i kraft.  

Det innebär alltså att vi istället för att tvingas att betala får tillbaka 95 € (0,28 x 

339,2). Genom att använda oss av stimulansåtgärderna har vi istället för att som 

blankett 1 visar nämligen att vi måste betala skatt på nettokapitalinkomsten på 

3 681,2 € alltså 1 030,74 € till staten. Vi gör alltså en ”skattevinst” på 1 125,74 €. 

Med detta resultat kan vi med säkerhet fastslå att stimulansåtgärderna rätt 

utnyttjade kan medföra stor nytta för en skogsägare. En förutsättning är ju såklart 

att skogsägaren är aktiv, för att få använda skogsavdrag  skall skogsägaren ha köpt 

tilläggsskog.  
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Figur 4 deklarationsblankett 3  
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Figur 5 deklarationsblankett 4 
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4.4 Empirisk del 

Skogsindustrin har genomgått svåra tider de senaste åren, 2008 fanns det 

efterfrågan samtidigt som priset var bra men det varma vädret gjorde det svårt att 

röra sig i skogen och avverkningen blev lidande. Speciellt början av 2009 blev en 

katastrofal period för skogsindustrin, avverkningen i privatskogarna minskade 

med 46 procent under 2009. Denna gång var en varm vinter i kombination med 

finanskrisen som gick hårt åt skogsbolagen. Men i slutet av 2009 började det 

ljusna i tunneln och avverkningen tog fart speciellt under December-månad. År 

2010 har alla förutsättningar att bli betydligt bättre och det har fått en bra start. 

Men svängningarna inom virkeshandeln har blivit allt snabbare. Verksamheten i 

skogarna har varit betydligt livligare än på många år. Den kalla vintern har 

underlättat för skogsägare att avverka svårtillgängliga områden som inte gått att 

nå under de varma vintrarna. Man har tack vare tjocka isar kunnat avverka i 

skärgården och anlägga isvägar, vilket inte har varit möjligt på flera år. 

De positiva signalerna har berott på att priset på cellulosa har stigit och hållits 

stabilt, sågvaruindustrin vädrar morgonluft, byggandet har blivit livligare och 

energived har använts aktivt till uppvärmning. Det finns alltså efterfrågan på 

virke, den partiella skattefriheten är en faktor som hjälpt till. Men man skall också 

ta i beaktande att efter en lågkonjunktur är köparna av slutprodukter väldigt 

försktiga. Det innebär att återhämtningen blir långsam, den kan till och med pågå 

under flera år.  

Andra faktorer som inverkar negativt på  skogsavverkningen är att skogsägarna 

blir äldre och avverkar betydligt mindre än tidigare, TTS har gjort en 

undersökning som visar att år 2020 kommer endast 5 procent av jordbrukarna att 

äga och avverka skog. Jordbrukarna har som tradition livnärt sig på skogsbruk 

under vintrarna, när de inte gör det längre minskar avverkningen. Skogsägarna 

klarar sig numera på sina förvärvsinkomster från förvärvsarbete och 

skogsinkomsterna blir mer som en bonus, därför har man möjligheten att vänta på 

rätt avverkningstid, det vill säga när priset är bra eller när beskattningen är 

fördelaktig. 
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I den här delen kommer jag att genom att analysera diagram över avverkning 

under perioden 1.1.2007-30.4.2010 se om stimulansåtgärderna haft synbar effekt. 

Alla diagram har fastställts av Kustens skogscentral i Österbotten och gäller deras 

område som sträcker sig från Karleby i norr till Kristinestad i söder.  

För att få en bättre bild av diagrammen samt som stöd för att se de olika 

perioderna av den partiella skattefriheten går vi tillbaka till Metsäliittos tabell, 

som förklarar förhållandena på ett överskådligt sätt. Denna gång är det bara den 

översta gröna pilen som är viktig då den visar anmälningstiden för virkesaffärer. 

Figur 6 Metsäliittos figur över partiell skattefrihet. (Metsäliittos 

skogsbeskattningsguide 2009) 
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Figur 7 Skogscentralens diagram över gallringsavverkningar 

Detta diagram anger anmälningar om gallringsavverkningar per månad i 

Österbotten under tidsperioden 1.1.2007-30.4.2010. Under år 2007, den lila linjen, 

gjordes anmälningar av gallringsavverkningar i en ganska jämn takt, dock 

utmärker sig slutet av året med en hastig uppgång, vilket berodde på att priset på 

virke under den här tiden var högt. Bakgrunden till det höga priset under den här 

perioden var virkesbrist i Europa och att importen från Ryssland var osäker.  

Under 2008 avtog avverkningarna, antagligen på grund av den planerade 100 

procentiga skattefriheten som pågick 1.4 – 31.8.2008, den kraftiga uppgång vi ser 

i augusti är unik, juli är alltid en sämre månad på grund av semestrar men den 

ökning på 685 procent från juli visar verkligen hur kraftiga resultat man kan 

åstadkomma med en skattesänkning. Eftersom speciellt början av 2009 var dålig 

på grund av det dåliga ekonomiska läget i världen sjönk  anmälningarna kraftigt, 

såklart påverkar även det att skattesänkningen tog slut 31 augusti, vilket är helt 

naturligt. 2010 har startat utan några större anmärkningar, noterbart är att den 

kalla vintern har förenklat avverkning och början på året har varit bättre än 

tidigare.
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Figur 8 Skogscentralens diagram över förnyelseavverkningar 

Detta diagram visar anmälningarna om förnyelseavverkning i Österbotten 

1.1.2007 – 30.4.2010, förnyelseavverkning är avverkning av skog som tillväxten 

har avtagit i, alltså äldre skog som avverkas och kräver plantering de närmaste 

efterföljande åren. I ett lönsamt skogsbruk förnyas trädbeståndet då tillväxten 

avstannat och den ekonomiska avkastningen blir mindre.    

Här ser vi tydligt hur lågkonjunkturen inverkade på virkeshandeln 2009, under 

2007 anmäldes betydligt mer under stora delar av året, fast det minskade kraftigt 

under slutet av året. Efter införandet av den partiella skattefriheten 1.4.2008 märks 

inget större uppsving för avverkningen, förutom tiden runt augusti 2008 då den 

100 procentiga skattefriheten som gällde förstagallringsvirke avverkades. Under 

de tre första kvartalen av 2009 var mängden anmälningar rekordlåg, men mot 

slutet av året innan den 50 procentiga skattefriheten gick ut syns en markant 

ökning i antalet anmälningar. Ökningen ebbade ut efter årsskiftet vilket är helt 

naturligt, början av 2010 har varit stark och de rapporter som kommit från 

skogsindustrin visar på en stabil ökning i antalet anmälningar.  
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Figur 9 Skogscentralens diagram över Alla avverkningar i Österbotten 

Här ser vi en sammanställning av alla anmälningar om avverkningar i Österbotten 

mellan 1.1.2007 – 30.4.2010. Här ser man tydligt att avverkningen oftast sker 

vintertid, mot slutet av åren sker alltid en markant ökning av anmälningar, samt 

att sommarmånaderna innebär färre anmälningar.  

Speciellt den röda kurvan för år 2009 är intressant då den visar upp en brant 

ökning mot slutet av året, då den 50 procentiga skattefriheten var påväg att ta slut. 

När man ser den stora ökningen i slutet av året kan man dra slutsatsen att 

stimulansåtgärderna haft effekt, det skall samtidigt bli intressant att se hur 

kurvorna ser ut i slutet av 2010 då den 25 procentiga skattefriheten går ut. 

Antagligen kommer vi att få en liknande stigande kurva i år eftersom vi hittills i år 

även fått se en försiktig ökning i virkespriset.  Men hur som helst är det långt upp 

till nivåerna 2007, men vi skall också komma ihåg att vi då levde i en sällan 

skådad högkonjunktur, vilket medförde stora behov av skogsprodukter, bland 

annat på grund av mycket byggande.   
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4.5 Sammanfattning och framtidsutsikter 

Målet med arbetet var att ta reda på om stimulansårgärderna fungerat och genom 

att deklarera för en skogsägare för att ta reda på hur man kan maximera vinsten 

från sitt skogsbruk. Jag har börjat med att ta reda på hur beskattningen fungerar. 

Jag har förklarat hur inkomsterna beskattas och vilka avdrag som kan göras. 

Skogsavdraget har förklarats med exempel, utgiftsreserveringar, 

underskottsgottgörelse samt samfälld skog. Den partiella skattefriheten har 

förklarats och även ändringarna i skogsavdraget.  

Jag har tillämpat kunskaperna genom att göra en deklaration där effekterna av 

stimulansåtgärderna kommer fram på ett tillförlitligt sätt. Genom att fylla i en 

blankett utan stimulansåtgärder och en med dem inräknade får man fram 

skillnaden, som sist och slutligen blir ganska stor. Jag har även tagit upp hur man 

går till väga då man fyller i blankett 2C. I arbetets empiriska del har jag med hjälp 

av  kurvor bevisat att skattelättnaderna har effekt, även om de ofta sparats till 

slutet av skattelättnadsperioderna. Man ser också konjunkturinverkan som syns i 

virkespriserna.  

Jag har försökt använda mig av källor främst från internetsidor,  böcker och 

tidsskrifter som har en koppling till skogsbruket. Speciellt Metsäliittos och 

Andelsbankens skogsbeskattningsguider har varit till stor hjälp. 

Framtiden ser ljusare ut för skogsindustrin, även om man lagt ner 

produktionsenheter och fabriker anser många inom branschen att framtiden ser 

ljus ut. Man ska inte heller glömma bort att då världsekonomin är i gungning så 

påverkas alla branscher, konjunkturnedgångar är inte heller enbart negativa utan 

kan ofta skapa nya produkter och förbättrade produktionssätt.  En lågkonjunktur 

kan sporra till nya ideer, och ge en nystart till en näring, som via den fräscha 

starten kan se över sin produktion och sina produkter. Som ett exempel på detta 

kan vi ta Metsäliitto, som trots sämre omsättning än tidigare år lyckats bibehålla 

ett resultat i paritet med vad man tidigare haft.  
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Lågkonjunkturen har gått hårt åt skogsindustrin och även om vi går mot ljusare 

tider måste man komma ihåg att köpare är försiktigare med inköp och 

investeringar efter en lågkonjunktur. Detta kräver att skogsindustrin lär sig tänka 

nytt och utnyttjar det mera naturmedvetna samhälla vi lever i idag.  

I en artikel i Landsbygdens folk 5 mars 2010 poängterar Eric Lagerwall från 

Metsäliitto att utvecklingstrender visar att trä och virke alltmer blir en bristvara, 

utmaningarna  ligger i en ökad priskonkurrens, avvecklande av gamla industrier 

och nya användare. En fjärdedel av virket kommer i dagsläget från Ryssland, som 

själv står för 20 procent av världens resurser ca 300 miljoner kubikmeter. Finland 

avverkar runt 12 miljoner kubik, men i framtiden ligger den optimala mängden 

runt 10 miljoner kubik. Problemet är att Ryssland inte har infrastrukturen och 

apparaturen att ta till vara sina resurser, detta kommer på sikt att driva upp priset 

på virke i Finland och resten av Europa. Enligt Statistikcentralen ökade 

industriproduktionen i Finland med 1,7 procent jämfört medsamma tid ifjol, 

skogsindustrin bidrog med en produktionsökning på 8 procent. 

Kapacitetsutnyttjandet steg till 87 procent vilket är 20 procent större än ifjol. 

(Hemming 2010, 17) 

I Vasabladet 21.5.2010 rapporterar Pellervos ekonomiska forskningsinstitut att 

privata skogsägare i medeltal kommer att få 15 procent större inkomster från sin 

skog än tidigare år. Skogsindustrin har hittills i år köpt upp över dubbelt mer virke 

än under samma tid ifjol, marknaderna för skogsindustriprodukterna har dragit 

igång och efterfrågan har successivt ökat, vilket har medfört virkesprisökningar. I 

och med att euron tappat i värde kommer exporten att öka, men någon större 

prisstegring som under 2007 anses inte som möjlig. I och med att skattelättnaden 

på 25 procent finns kvar till 31.12.2010 spår man en ökad avverkning och 

anmälning under hösten och nästa vinter. 

I framtiden kommer vi enligt myndighetschefen Greger Erikslund på 

Skogscentralen Österbotten att få se flera skattesänkningar och försök till 

simulanser. Eftersom dessa beslut genomförs och klubbas igenom från politiskt 

håll så sker det väldigt snabbt, vilket medför problem för skogsmyndigheterna. 

Från skogscentralens håll vill man framförallt se mera långsikitga lösningar, de 
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snabba och tvära kurvor vi sett i anmälningarna medför problem med arbetskraft 

och effektivitet. Då fördelningen av arbetet blir ojämn är det entreprenörerna som 

får lida, eftersom det under långa tider finns för lite jobb så byter de ofta bransch 

och när topparna kommer finns inte arbetskraft att tillgå. Samtidigt vill man få 

mer pengar till stöd av främjandet av god skogstillväxt, ansökningarna om stöd 

har kraftigt ökat de senaste åren vilket gjort att det inte finns pengar att dela ut.  

För att vi i framtiden skall kunna ta tillvara vårt gröna guld vill man från 

ministerhåll och skogsledningshåll framföra en uppmuntrande atmosfär som i sin 

tur ger aktiva skogsägare och välskötta skogar. Ett sätt att uppnå detta är att ha en 

fungerande beskattning som uppmuntrar skogsägarna att vara aktiva.  

4.6 Framtida forskning 

Som förslag till framtida forskning vill jag främst lyfta fram uppföljning av 

framtida skattemässiga stimulansåtgärder, vilka med säkerhet kommer att bli 

aktuella i framtiden. På myndighetshåll diskuteras större möjligheter till avdrag 

vid skogsförnyelse och skogsskötsel, detta kan också komma att inverka på 

beskattningen. 
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Bilaga 1 

 
Leveransarbetets värde beskattningsåret 2009, euro/m3: 

Sortiment 
Arbetets värde, 

avverkning 

Arbetets värde, 

skogstransport 

Maskinkostnader, 

skogstransport**) 

 Tallstock  4,78  1,82  2,74 

 Tallmassaved  11,10 1,88  2,83 

 Granstock 6,19  1,84  2,77 

 Granmassaved  11,62  2,00  3,00 

 Björkstock  4,57  2,09  3,14 

 Björkmassaved 10,27  2,20  3,30 

 Energived*) 

(okvistade klenträd) 
 6,86  3,43  5,15 

 Vedklabbar  23,28  2,20  3,30 

 Flisning  3,62     

 Flis    2,20  3,30 

*) För kvistade klenträd används värden för massaveden. 

**) Maskinkostnaderna är 1,5 x skogstransportens värde. Maskinkostnader 

används när man på en fastighet har använt jordbrukstraktorn i leveransarbete. 

 

 

 


