Töm blanketten

2C SKATTEDEKLARATION

FÖR SKOGSBRUK 2018
Samtliga gårdsbruksenheter

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Du behöver inte lämna skattedeklarationen för
skogsbruk om du inte under 2018 haft skogsbruksinkomster, avdragsgilla utgifter eller uppgifter som ska lämnas för att följa upp skogsavdraget och reserveringarna.
Sista inlämningsdag

Den skatteskyldiges personuppgifter
Namn

FO-nummer eller personbeteckning Vardera makens andelar av skogsegendomen %
Den skattskyldige Maken

I Uträkning av skogsbrukets kapitalinkomst

euro

1 Inkomster av virkesförsäljning
1.1 Rotförsäljningar
1.2 Leveransförsäljningar

1.3 Försäljningar av brännved och julgranar

+
2 Värdet av leveransarbete
2.1 Leveransförsäljningar

2.2 Försäljningar av brännved och julgranar

-
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3 Försäkrings- och älgskadeersättningar samt skogsbrukets understöd
3.3 Understöd för skogsbruk
3.1 Försäkringsersättningar
3.2 Ersättningar för älgskador
+
4 Virke från egen skog
4.1 Använts inom jordbruket

4.2 Använts för näringsverksamheten 4.3 Privat bruk

+
5 Skogsavdrag och reserveringar
5.2 Utgiftsreservering
5.1 Skogsavdrag

5.3 Skadereservering
-

6 Övriga poster som anses utgöra kapitalinkomst
6.1 Intäktsförda reserveringar

6.2 Övriga
+

7 Årsutgifter
7.1 Avlöningsutgifter

7.2 Resekostnader

7.3 Övriga årsutgifter
-

8 Avskrivningar inom skogsbruket
Maskiner och inventarier

Byggnader

Diken och vägar

8.1 Utgiftsrest 1.1.2018
8.2 Tillägg under skatteåret
8.3 Överlåtelser under skatteåret

8.4 Avskrivningar ...............

-

8.5 Utgiftsrest 31.12.2018
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Egen
separat
deklaration

9 Utgifter som överförs från en annan förvärvskälla

-

10 Utgifter för annan verksamhet vilka ingår i skogsbrukets anteckningar
10.2 Näringsutgifter
10.3 Privata utgifter
10.1 Jordbruksutgifter
+
11 Nettokapitalinkomst av skogsbruk

=

12 Negativ kapitalinkomst av skogsbruk

=

cent

2C SKATTEDEKLARATION

FÖR SKOGSBRUK 2018
Samtliga gårdsbruksenheter

FO-nummer eller personbeteckning

II Utfört leveransarbete
Person som utfört leveransarbetet

Personbeteckning

Avverkad Transportemängd rad mängd
m3
m3

Leveransarbetets
värde
euro

cent

Leveransarbetets
skattepliktiga värde
euro

1)

cent

13 Leveransarbetets värden sammanlagt
1) Beräkningsformeln finns i deklarationsanvisningen.
III Uppföljning av skogsavdraget (skogar som anskaffats mot vederlag 1993 eller därefter)
Alla skogar som berättigar till skogsavdrag sammanlagt
euro

cent

14 Grund för skogsavdraget 2) .....................................................................................................................
15 Tidigare använt skogsavdrag .................................................................................................................
16 Beloppet av skogsavdrag som lagts till överlåtelsevinster .....................................................................
17 Beloppet av skogsavdrag som får användas = punkt 14 – (punkt 15 – punkt 16) ..................................
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18 Skogsbrukets skattepliktiga kapitalinkomst av skogar som berättigar till skogsavdrag under skatteåret
19 Skatteårets skogsavdrag 3) .....................................................................................................................
20 Använt skogsavdrag sammanlagt = punkt 15 + punkt 19
2) Skogsavdragsgrunden sammanlagt för alla skogar du äger vid skatteårets utgång. Läs mer i deklarationsanvisningen.
3) Skogsavdragets belopp är högst 60 % av den kapitalinkomst som du mottagit för skog som berättigar till skogsavdrag.
Beloppet av skogsavdrag ska vara minst 1 500 euro och högst beloppet i punkt 17.
Överför beloppet till punkt 5.1.
IV Reserveringar som inte intäktsförts
Beloppet av reserveringar som gjorts under de sex senaste skatteåren enligt läget vid skatteårets utgång
21 Utgiftsreservering
euro

cent

22 Skadereservering
euro

cent

Skatteåret 2013

(Före detta Uleåborgs och Lapplands län)

Skatteåret 2014

(Före detta Uleåborgs och Lapplands län)

Skatteåret 2015
Skatteåret 2016
Skatteåret 2017
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Skatteåret 2018
Person som kan lämna kompletterande uppgifter för skattedeklarationen

Datum

Telefonnummer

Underskrift

Uppgifterna i datafälten läses optiskt. Information som har skrivits någon annanstans på blanketten behandlas inte. Använd endast sådana
blanketter som du skrivit ut på skatt.fi, inte kopior av dem. Kopieringen kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt.

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

