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Vad är målet med ditt skogsägande?



Beskattningen är viktig men viktigast är din verksamhet.

Det är genom brukande och ägande som värden skapas!



• Vad säger bokslutet?
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En skogsägares bokslut säger egentligen inte så mycket om verksamhetens ekonomi��Bokförda värden = anskaffningsvärden�Resultatet=årets intäkter minskat med kostnaderna��Kalylmässigt resultat måste hänsyn tas till virkesförrådets utveckling, lager=lagersaldo.



• Lager
• Löpande

produktion
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Produktionsförmåga 57,8 x 9 m3sk = 520 m3sk/år��Tillväxt per år under 10-årsperioden ca 300 m3sk/årVolymässig förräntning i dag ca 298/4 135 = 7,2%



Företagsformer

• Privatskogsbruket hänvisat till enskild näringsverksamhet. Vid 
samägande i form av enkelt bolag.

• Jordförvärvslagen omöjliggör i princip att förvärva jord- och 
skog genom juridisk person (aktiebolag).

• Driften av gården kan läggas i bolag. Ägandet behålls då av 
den fysiska personen och arrendeavtal upprättas.



Tre olika inkomstslag

Tjänst Näringsverksamhet Kapital

Kommunal skatt ca 32% Skatt 30%
Statlig skatt 20%

Grundavdrag (ej passiv nv)
Jobbskatteavdrag (ej passiv nv)       

Progressiv skattesats Fast skattesats
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Enskild näringsverksamhet

• Alla verksamheter som en person driver utgör en 
skattemässig näringsverksamhet

• Aktiv (minst 600 tim/år eller utför hela arbetsinsatsen)
Inkomst aktiv NV är förmånsgrundande. Egenavgifter ca 
29%. 

eller

• Passiv. Inkomst av passiv NV är ej förmåns-
grundande. Särskild löneskatt ca 24%.



Exempel

• Anna äger en obebyggd skogsfastighet. Därtill äger hon 
1/3 av en släktgård tillsammans med sina syskon. Vid 
sidan av sin anställning driver hon också en konsultbyrå 
tillsammans med sin make (företagsform enskild firma).

Anna redovisar ett samlat resultat för hela sin 
näringsverksamhet.

Annas totala arbetsinsats avgör om hon är aktiv eller 
passiv.



Intäkter

Intäkter Grundprincip - redovisas efter
bokföringsmässiga grunder, dvs när 
intäkten uppkommit, inte när betalning 
sker. (Vissa förenklingar i sk K1 företag, 
vilket de flesta privata skogsägare 
tillämpar)

Undantag:
ersättning för upplåten avverkningsrätt 
där betalningen delas på flera år,
sk betalningsplan



Försäljningsformer

• Avverkningsrätt Rotpost
Avverkningsuppdrag
Leveransrotköp

• Leveransvirke Skogsägaren säljer virket
Avverkar själv eller genom av 
skogsägaren inlejd entreprenör.



Betalningsplan:
IL 21 kap 2 §:

”Om ersättning för avverkningsrätt till skog skall betalas under flera år, får 
den som har rätt till ersättning som intäkt varje år ta upp den del som betalas 
ut under året.”

Gäller endast avverkningsrätter!



Exempel betalningsplan:
Maria upplåter en avverkningsrätt (rotpost). Köparen har enligt 
avtalet två år på sig att utföra avverkningen.

Alt 1: Kontrakt tecknas 1 nov 2020, hela likviden 500 000 kr 
ska enligt avtal erläggas 1 mars 2021. 

Alt 2: Kontakt tecknas 1 nov 2020, 10 000 kr ska enligt avtal 
erläggas vid avtalstecknandet, resten 1 mars 2021.

När ska beskattning ske?



Praktisk kunskap!

• Använd alltid betalningsplan när du upplåter en 
avverkningsrätt.

• Avtala skriftligen.

• Intäkt och moms redovisas de år utbetalningarna sker. 
Enkelt och tryggt!



Kostnader

Kostnader Direkt avdragsgilla kostnader

Investeringar som förbrukas under flera år 
läggs upp på sk avskrivningsplan och 
kostnadsförs under flera år beroende på 
tillgångsslag



Avskrivningar
Avskrivning/år Avskrivningstid

Bostadsbyggnader 2% 50 år
Ekonomibyggnader 4% 25 år
Täckdiken, skogsvägar 10% 10 år
Övriga markanläggningar 5% 20 år
Beräknade utifrån anskaffningsvärde

Maskiner och inventarier 30% på restvärdet.
Alternativt 20% per år på anskaffningsvärdet. 
Ger en avskrivningstid på 5 år.

Inventarier under ½ prisbasbelopp – direktavdrag
(23 650 kr för år 2020)



Resultat

+Intäkter
- Kostnader
- Avskrivningar
+Finansiella intäkter
- Finansiella kostnader
”Resultat för skattedispositioner”

Det är vinsten som beskattas oavsett om likviderna stannar 
i verksamheten tas ut som privat uttag.





Olika situationer kräver olika planering

• Elisabeth, 50 år,  jobbar på Skanska och driver skogsbruk på 70 
ha. Har bra inkomster och tjänstepension. Köper alla tjänster i 
skogen. Gillar resor och vill leva livet!

• Lisa 35 år lever av sin verksamhet som består av skogsbruk på 
125 ha, köttdjursproduktion och turistverksamhet.

• Frida 30 år, lärare, har just ärvt 60 ha skog och målet är att 
köpa mer skog. Frida arbetar en del i sin skog och är mycket 
intresserad av skogsskötsel och ekonomi.

Presentatör
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Förenklat mot verkligheten!��Informationskällor:�FångeshandlingarDeklarationer�Verifikationer, krävs som underlag (före 1968 mindre krav)�Skogsliggare�Substansvärdeminskningsliggare.



Verktygslåda!

Avverkningstidpunkt
Betalningsplan

Skogsavdrag Specialregler för skogsbruk
Skogskonto (individuella vid samäga)

Räntefördelning
Periodiseringsfond Neutral företagsbeskattning
Expansionsfond (individuellt vid samäga)

Observera ordningsföljden!
Blankett NE, sida 2
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Ordningen är mycket viktig!





Skogsavdrag:

Skogsavdrag erhålls endast vid onerösa förvärv (köp):
Avdragsutrymme 50% av köpeskilling för skogen

Möjligt årligt avdrag:
50% av intäkt från avverkningsrätt
30% av intäkt från leveransvirke

Avdrag medges till avdragsutrymmet är utnyttjat (minst 15 000 
kr/år, vid samäga 3 000 kr/skattskyldig om hela avdraget uppgår 
till 15 000 kr)

Återföring (beskattning) vid avyttring av fastigheten!
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Det gäller att ha mycket räntefördelning sparad för att klara återföringarna.



Exempel skogsavdrag

• Ingrid köper 2020 en gård för 4 000 tkr. Taxeringsvärdet vid 
förvärvet är totalt 2 875 tkr varav skogsbruksvärdet utgör
2 125 tkr.

• Hur stort skogsavdragsutrymme erhåller Ingrid?

• Hur stort skogsavdrag kan Ingrid göra 2020 om hon upplåtit en 
avverkningsrätt för 1 850 tkr (utbetald i samband med köpet)?

• Vad är skillnaden om köpet är ett sk rationaliserings-
förvärv?
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Exempel skogsavdrag (svar)

• Avdragsutrymme:
Köpeskillingen proportioneras efter taxeringsvärdet:
(Skogens andel/hela taxeringsvärdet) x köpeskilling
(2125 tkr/2 875 tkr) x 4 000 tkr = 2 956 tkr köpeskilling skog 
50% utgör avdragsutrymme = 1 478 tkr.

• Hur stort skogsavdrag 2020?
50% av ersättningen = 925 tkr

• Skillnaden rationaliseringsförvärv?
Skogsavdrag får göras med 100% av ersättningen, dock
max hela avdragsutrymmet, dvs 1 478 tkr.



Skogskonto

• Insättning minskar resultatet
Uttag ökar resultatet

• Insättning 60% av likvid för avverkningsrätt,
40% av likvid för leveransvirke
Minsta insättning 5 000 kr

• Insättning får ej medföra underskott!
• Personligt konto
• Pengarna får stå inne högst 10 år.



Skogskonto

• Tryggt och enkelt verktyg för att jämna ut inkomster mellan 
olika år.

• Skogskontot kan behållas om fastigheten överlåts via 
försäljning eller gåva.

• Vid arv och gåva av skogsfastighet till närstående, kan 
skogskontot överlåtas till övertagaren. Övertagaren svarar då 
för beskattning vid uttag.   



Neutral företagsbeskattning

• Räntefördelning Näringsinkomst omvandlas till 
kapitalinkomst. Sänker skatteuttaget.

• Periodiseringsfond Skjuter upp skatteuttaget i 6 år

• Expansionsfond Skjuter upp skatteuttaget på obestämd 
tid. Som en ”deposition” läggs 22 % i 
expansionsfondskatt, vilken 
återbetalas när fonden återförs till
full beskattning
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Räntefördelning

• Kapitalunderlag beräknas varje år. Tillgångar och skulder 
vid årets ingång. Värdering som i bokslutet men med 
specialregler för fastighet och skogskonton.

• Fastighet värderas till:
Anskaffningvärdet minskat med värdeminskningsavdrag
alternativt
39% av 1993 år taxeringsvärde

• Skogskonto tas upp till 50% av behållningen



Räntefördelning

• Kapitalunderlaget måste vara minst 50 000 kr för att 
räntefördelning ska få göras.

• Årets möjliga räntefördelning beräknas genom att 
underlaget multipliceras med en ränta som fastställs 
årligen, för inkomstår 2020 ca 6%.

• Ej utnyttjad räntefördelning får sparas till nästa år!



Exempel räntefördelning

• Obebyggd skogsfastighet köpt 1979 för 200 tkr av 
Anders far. Anders övertog fastigheten genom gåva 
2010. Taxeringsvärdet 1993 var 800 tkr. Skogsavdrag 
utnyttjat med 100 tkr 1979.

Utöver fastigheten har Anders inventarier bokförda i 70 
tkr samt bankkonto med behållning 125 tkr. Lån finns på 
80 tkr. 

Hur stort är Anders räntefördelningsunderlag?
Hur stor räntefördelning kan göras i år?
(räkna med fördelningsränta 6%)



Exempel räntefördelning (svar)
• Fastighet:

Alt 1: Verkligt anskaffningsvärde minskat med V-m 
avdrag: 200 tkr – skogsavdrag 100 tkr =100 tkr
Alt 2: 39% av taxeringsvärdet 1993 = 312 tkr

Räntefördelningsunderlag:
Inventarier 70 tkr
Bank 125 tkr
Lån - 80 tkr
Fastighet 312 tkr
Underlag 427 tkr

Hur stor räntefördelning kan göras i år?
427 tkr x 6% =25 620 kr



Periodiseringsfond

• Resultatutjämning mellan år.

• Skattekredit 6 år (du lånar skatten räntefritt av staten!)

• Max 30% av inkomsten efter att räntefördelning gjorts.



Expansionsfond

• Anna vill köpa en begagnad skotare för 500 tkr och finansiera denna 
genom avverkning. Hon avverkar för 500 tkr och betalar kontant. 
(Moms och expansionsfondsskatt betalas därutöver från 
företagskontot) Nedan visar kommande deklarationer:

År 1 Avskr 150 Expfond +350 Exp.f. skatt -77 
År 2 Avskr 105 Expfond -105 Exp.f. skatt +23,1
År 3 Avskr 73,5 Expfond -73,5 Exp.f. skatt +16,2
År 4 Avskr 71,5 Expfond -71,5 Exp.f. skatt +15,7
År 5 Avskr 100 Expfond -100 Exp.f. skatt +22

Summa 500 0 0
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Råd till Elisabeth!
• Elisabeth, 50 år,  jobbar på Skanska och driver 

skogsbruk på 70 ha. Har bra inkomster och 
tjänstepension. Köper alla tjänster i skogen. Gillar 
resor och vill leva livet!

Här har vi bara ett mål (låg skatt) vilket förenklar.

Råd att utnyttja räntefördelning och att ”vårda” 
räntefördelningsunderlaget. Skogskonto används för att 
utjämna mellan år så att det årliga räntefördelningsbeloppet 
räcker. Elisabeths ”penninguttag” från verksamheten bör inte 
över tid överstiga räntefördelningsmöjligheten.



Råd till Lisa
• Lisa 35 år lever av sin verksamhet som består av 

skogsbruk på 125 ha, köttdjursproduktion och 
turistverksamhet.

Svårare rådgivning, vi har åtminstone två olika mål (trygghet i 
socialförsäkring och låg skatt).

Råd att skatta fram ”rimlig” inkomst genom aktiv 
näringsverksamhet. Skogskonto används för att utjämna 
mellan år. Om vinsten långsiktigt är högre än lämplig inkomst 
räntefördelas resten, alternativt expansionsfond om 
verksamheten har investeringsbehov. OBS! noga planering då 
Lisas SGI påverkas av hur man nyttjar skogskonto, 
periodiseringsfond och expansionsfond! 



Råd till Frida!

• Frida 30 år, lärare, har just ärvt 60 ha skog och 
målet är att köpa mer skog. Frida arbetar en del i 
sin skog och är mycket intresserad av 
skogsskötsel och ekonomi.

Råd att i första hand använda betalningsplan (längre tid) 
och därefter skogskonto. Medger att Frida avverkar nu, 
och ta ut skogsintäkterna när hon erhållit skogsavdrag 
genom sitt tillköp. Därutöver byggs tillgångar upp på 
skogskonto som används till framtida räntekostnader på 
tillköpt skog. Här vill vi helst inte slutbeskatta
någon inkomst. 



I vårens deklaration

• - Aktiv nv kan ge lägre skatt än räntefördelning. 
Räkna noga!

- Nedsättning egenavgifter (stöd pga corona). 
Aktiva näringsidkare, nedsättning på överskott till 100 
000 kr, 10,21% istället för 28,97%. 

- SGI. Användning av skogskonton, periodiseringsfond 
och expansionsfond påverkar!

- Värnskatten avskaffad



Nyheter 2021

• Skattenyheter som träder i kraft 2021-01-01:
- Utökad omfattning av RUT avdrag samt höjt tak till 75 000 kr

- Skattereduktion för installation av grön teknik
solceller 15% (arbete och material)
lagring, elbilsladdning 50% (arbete och material)

- Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp

FÖRSLAG, ute på remiss just nu! 
Skattereduktion för investeringar i inventarier, 3,9%





Du hittar ditt närmaste Arealkontor på vår hemsida.

www.areal.se

Välkommen att kontakta oss!
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