
Eurovärden för resekostnader 2022
Fordon Avdrag
Bil 0,30 € / km
Släpvagn 0,08 € / km
Bränslekostnad för 
bruksförmånsbil

0,10 € / km

Fyrhjuling 1,04 € / km
Motorbåt 0,80 € / km
Motorcykel och lätt 
fyrhjuling

0,17 € / km

Moped 0,10 €/ km
Cykel 98 euro per år

• Fri bilförmån och 
förmånen att 
använda bil, från 
2021-2022

• Från 1.1.2023
• Bilförmånen 

betraktas i 
beskattningen som 
en bruksförmån 
om den anställda 
betalar drivmedels-
kostnaderna själv.

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/beslut/47380/skattef%C3%B6rvaltningens-beslut-om-de-grunder-som-ska-iakttas-vid-ber%C3%A4kningen-av-naturaf%C3%B6rm%C3%A5ner-i-samband-med-beskattningen-f%C3%B6r-%C3%A5r-2021/
https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/metsaverotus/tuloverotus


Avdrag skatteåret 2022
• Snöskoter och fyrhjuling 15 €/körtimme
• Traktor 12 €/körtimme
• Bjudna måltider 7,15/person/dag
• Dagpenning, över 6 timmar 16 €, annanstans än till skogsfastigheten, 

över 15 km
• Dagpenning, över 10 timmar 30 €, annanstans än till skogsfastigheten, 

över 15 km
• Avdrag för arbetsrum, skogsbruk 230 €/år

– jord- och skogsbruk 460 €/år
– distansarbete över 50 % av arbetsdagarna 920 €/år
– avdrag för arbetsrum, distansarbete mindre än 50 % av arbetsdagarna 

460 €/år
• Avdrag för arbetsrum, max. 920 €/år/person



Medeltaxor för leveransarbete och transportens 
maskinkostnader, skatteåret 2022

Virkessortiment tillverkning 
euro/m3

transport 
euro/m3

Maskinkostnad 
för transporten

talltimmer 5,89 2,31 3,47

tallmasssaved 13,61 2,39 3,58

grantimmer 7,60 2,34 3,50

granmassaved 14,23 2,53 3,80

björktimmer 5,61 2,65 4,19

björkmassaved 12,59 2,79 4,19

energived (helvirke) 8,39 4,35 6,52

klabbar 28,53 2,79 4,19

flishuggning 4,45 0

flis 0 2,79 4,19

• Arbetets andel av 
bruttoenhets-taxorna:

• Vid tillverkning av 
virke 75 %

• Vid transport av virke 
40 %



Värdet 2022 på virke från egen skog som 
används det privata hushållet och jordbruket

Virkes-
sortiment

Rotpris

Talltimmer 55 €/m3

Grantimmer 60 €/m3

Björktimmer 49 €/m3

Tallmassaved 13 €/m3

Granmassaved 14 €/m3

Björkmassaved 15 €/m3

Brännflis 1,70 €/m3

Brännflis 0,68 €/lös-m3
1,70 €/m3

• Värdena har härletts 
från de genomsnittliga 
priserna som betalats 
för olika 
virkessortiment.
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