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Kalkylator för skogsgåvoavdrag 

För uppskattning av skogsgåvoavdrag och skogsavdrag i samband med överlåtelse av 
skogsegendom. 
 
Kalkylatorn för skogsgåvoavdraget är gjord för att beräkna skogsgåvoavdraget vid 
överlåtelse av skogsegendom, men den beaktar även skogsavdraget. Kalkylatorn beaktar 
inte eventuella andra värden som hör till skogsfastigheterna, exempelvis byggnader. 
 
Beräkningen inleds med att välja året när gåvan erhållits. Man bör observera att 
kalkylatorn använder skatteförvaltningens fastställda avkastningsvärden, euro/ha för åren 
2017 – 2022, enligt vilka man kan välja år när skogen överlåtits. Avkastningsvärdena för 
år 2023 läggs till i kalkylatorn när skatteförvaltningen har fastställt skogens beräknade 
avkastning för år 2023. Vid planeringen av kommande överlåtelser kan man använda det 
senaste årets värden till en riktgivande beräkning. Tilläggsinformation om 
skogsgåvoavdraget finns på Finlands skogscentrals sidor. 
 

Skärm-/utskriftstext "i"-Infoknappens förklaringstext 

Gåvoår för skogen Gåvoår för skogen framgår av dateringen på gåvobrevet.  För 
skogar som erhållits i gåva av olika personer och olika år 
skall skogsgåvoavdraget beräknas separat.  

Beskrivning Tilläggsinformation som användaren kan tillfoga på eget 
initiativ. Exempelvis lägenhetens namn eller registernummer. 

Kommun Kommun, inom vars område den överlåtna skogsfastigheten 
eller fastigheterna befinner sig. Om det efter överlåtelsen har 
skett kommunfusion, väljs den kommun inom vilken skogen 
befann sig vid överlåtelseåret.   

Skogens avkastning 
e/ha 

Av skatteförvaltningen kommunvis fastställd avkastning för 
skog, euro/ha vid skogens överlåtelseår. Observera att den 
beräknade avkastningen, euro/ha, ändrar årligen genom 
skatteförvaltningens beslut. Därför skall i kalkylatorn alltid 
användas det verkliga överlåtelseåret för skogen (valet av år i 
början). Avkastningsvärdena för år 2023 läggs till kalkylatorn 
i november 2023. 
 

Skogsmarkens areal, ha Den överlåtna skogsfastighetens eller fastigheternas 
skogsareal i kommunen, ha. I kalkylatorn skall användas den 
av skatteförvaltningen fastställda arealen för skogsmark som 
finns angiven på den förhandsifyllda skattedeklarationen. 
Arealen som skall användas kan avvika t. ex från fastighetens 
areal eller från arealen enligt skogsbruksplanen. 

https://www.metsakeskus.fi/sv/aga-och-anvanda-skog/agarbyte/agarbyte-pa-skogsfastighet-genom-gava
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Gåvans skogsmark tot., 
ha 

Den totala arealen för alla de via samma gåva hörande 
överlåtna skogsfastigheternas skogsmarksareal, ha.  

Gåvoskatteklass Till skatteklass I hör gåvogivarens make, gåvogivarens 
släkting i rakt uppstigande eller nedstigande led och makes 
släkting i rakt nedåtstigande led. Som äkta make betraktas 
även en person som lever i äktenskapsliknande förhållanden 
med gåvogivaren, som tidigare varit gift med gåvogivaren 
eller har eller har haft gemensamt barn med gåvogivaren. 
Adoptivbarn och -föräldrar jämställs skattemässigt med de 
biologiska släktingarna. Till skatteklass II hör övriga 
släktingar och utomstående. 

Gängse värde, e Sammanlagt gängse värde euro på skogsegendomen 
(skogslägenheten eller lägenheterna) som ges i gåva. Om 
gåvoskatten redan är betald, används värdet som fastställts 
vid gåvobeskattningen. Vid planeringen av 
egendomsöverlåtelser fås gängse värde exempelvis från 
lägenhetsvärderingar. Är det fråga om skogsfastigheter med 
betydande värden, kan man begära förhandsutlåtande av 
skatteförvaltningen ifråga om lägenheternas gängse värde. 
 

Gåvoskatt, e Gåvoskatt som hänför sig till skogsmarken. När 
köpesummans andel av överlåtelsen överstiger 75 %, är 
gåvoskatten alltid 0 euro. Om beloppet av gåvoskatten redan 
är känt, sätt kryss i rutan ”Redigera” och skriv beloppet av 
gåvoskatten i fältet. 
 

Skogsgåvoavdragsgrund Skogsgåvans avdragsgrund (avdragets minimibelopp 1500 
euro/år). 

Kapitalinkomstbehov Skogsbrukets rena kapitalinkomst under 15 år som behövs 
för att utnyttja skogsgåvans avdragsgrund maximalt hos en 
gåvomottagare. 
 

Kapitalinkomstskatt % Gåvomottagarens skatteprocent för kapitalinkomster. Den är 
beroende av gåvomottagarens samtliga kapitalinkomster, 
minst 30 % men stannar under 34 %. 
 

Nettonytta Maximal nettonytta i euro av skogsgåvoavdraget. I kalkylen 
har inte beaktats eventuell inverkan av företagaravdraget. 
 

Gåvornas antal, st Anger i hur många gåvor skogsegendomen överlåts som 
identiska överlåtelser. Värdet 1 anger att hela 
skogsegendomen överlåts som en gåva, värdet 2 att den 
delas i två lika stora delar i form av två gåvor osv. 
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Köpets andel % Vederlagets andel i % vid överlåtelsen av skogsegendomen. 
Används ifall vederlag ingår som del av överlåtelsen. Om 
vederlagets andel av överlåtelsen överstiger 75 %, är 
gåvoskatten och avdragsgrunden för skogsavdraget alltid 0 
euro.  
 

Köpesumma Storleken av vederlag som erläggs i euro. 
 

Överlåtelseskatt Överlåtelseskatt i euro som erläggs för vederlagets andel av 
överlåtelsen. 
 

Köpets övriga 
omkostnader, €. 

Övriga omkostnader som hänför sig till överlåtelsen mot 
vederlag, vilka ökar storleken på skogsavdraget (t.ex 
lagfartskostnader och köpvittnesarvoden, kostnader för 
uppgörande av handlingar mm). 

Skogsavdragsgrund 
som medföljer 

Skogsavdragsgrund som medföljer gåvan från den tidigare 
ägaren. 

Skogsavdragsgrund 
från tidigare 

Oanvänt skogsavdrag som uppstått hos gåvomottagaren 
sedan tidigare. Om gåvomottagare är två eller flera personer, 
uppstår en beskattningssammanslutning från fånget. 
Härvidlag överflyttas inte mottagarnas personliga 
skogsavdragsgrunder till beskattningssammanslutningen. 

Skogsavdragsgrund sa. Sammanlagd oanvänd skogsavdragsgrund hos 
gåvomottagaren. Köpesumman ökad med överlåtelseskatt 
och övriga omkostnader multiplicerad med talet 0,6 utökat 
med skogsavdrag som medföljer gåvan och det gåvoartade 
köpet och gåvomottagarens tidigare oanvända 
skogsavdragsgrund. 

Skogsavdragsgrund 
som uppstår vid köpet 

Skogsavdragsgrund som uppstår från vederlagets andel av 
överlåtelsen. 

Nettonytta av 
skogsavdrag från köpet 

Skogsavdragets nettonytta från vederlagets andel av 
överlåtelsen. 

Skogsbrukets 
kapitalinkomst som 
behövs för att utnyttja 
skogsavdragets andel 
av köpesumman 

Storleken på skogsbrukets kapitalinkomst som behövs för att 
skogsavdragsgrunden från vederlagets andel av överlåtelsen 
kan utnyttjas fullt ut. 
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