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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 11 a § i inkomstskattelagen för gårds-
bruk 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att inkomstskatte-
lagen för gårdsbruk ändras så att de nuvaran-
de dvs. uppgifterna från den åttonde riks-
skogstaxeringen skall tillämpas år 2005 på de 
skogsskattetal och den skattekubikmeter-

struktur som utgör intäktsgrunder för skogs-
bruket. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

————— 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

Bestämmelser om beskattning av skogs-
bruk finns både i inkomstskattelagen för 
gårdsbruk (543/1967) och inkomstskattela-
gen (1535/1992). I och med kapitalskattere-
formen övergick man från ett beskattningssy-
stem som baserar sig på arealen till att be-
skatta inkomsterna av virkesförsäljning som 
kapitalinkomster. Med stöd av de övergångs-
bestämmelser som hänförde sig till reformen 
fick en fysisk person, ett dödsbo eller en be-
skattningssammanslutning som dessa bildar 
och som då ägde skog kräva att den beskatt-
ning som baserar sig på nettoinkomsten av 
skogsbruk som beskattas som förvärvsin-
komst dvs. den s.k. arealbeskattningen skulle 
tillämpas ännu under ett övergångsskede. Det 
övergångsskede som det bestäms om i 140 § 
i inkomstskattelagen gäller åren 1993—2005. 

Med den nettoinkomst av skogsbruk som 
definieras i 11 § i inkomstskattelagen för 
gårdsbruk avses den nettointäkt som skogs-
marker av likadant slag i kommunen eller 
kommungruppen uppskattas ha gett i medel-
tal per hektar under det avverkningsår som 
utgår under skatteåret och under det närmast 
föregående avverkningsåret. Paragrafen in-
nehåller dessutom detaljerade bestämmelser 
om vilka grunder som tillämpas vid upp-
skattningen av intäkterna. Beskattning som 
baserar sig på arealen och som verkställts ut-

gående från den genomsnittliga skogstillväx-
ten i området förutsätter mångsidiga och 
täckande mätningar av trädbeståndet. Beräk-
ningarna av intäktsgrunderna har i praktiken 
gjorts vid Skogsforskningsinstitutet utgående 
från inventeringsuppgifterna om de finska 
skogarna.  

Om det konstateras att en ändring som 
medför att intäkterna ökar eller minskar med 
åtminstone fem procent har skett i de skogs-
skattetal eller den skattekubikmeterstruktur 
som utgör intäktsgrund för skogsbruket, skall 
enligt 68 a § 2 mom. i den upphävda beskatt-
ningslagen (482/1958), vilket moment ännu 
tillämpas, motsvarande ändringar göras i de 
intäktsgrunder som anges i skogsskatteför-
ordningen (1208/1991). Utgående från de 
allmänna mätresultaten angående skogarnas 
tillväxt vid den nionde riksskogstaxering som 
slutfördes år 2004 kan man anta att den ge-
nomsnittliga ändringen av nettoinkomsten i 
kommunerna i södra Finland skulle ligga un-
der 5 procent. I kommunerna i norra Finland 
och i vissa kommuner i södra Finland skulle 
ändringströskeln dock sannolikt överskridas. 

Eftersom skogsskatteområden, dvs. helhe-
ter som bildas av flera olika kommuner till-
lämpas i olika skeden av beräkningen av de i 
skogsskatteförordningen fastställda kom-
munvisa intäktsgrunderna, är det inte ända-
målsenligt att göra justeringar enbart i fråga 
om de kommuner där ändringströskeln har 
överskridits. Därför har intäktsgrunderna ef-
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ter färdigställandet av tidigare skogstaxering-
ar ändrats i fråga om alla kommuner trots att 
den slutliga ändringen i enstaka kommuner 
skulle ha varit lägre än fem procent. 

Nuvarande skogsskattetal och skatteku-
bikmeterstruktur som anges i skogsskatteför-
ordningen baserar sig på den åttonde riks-
skogstaxeringen och har tillämpats från och 
med den beskattning som verkställdes för 
1996. I enlighet med 11 a § i inkomstskatte-
lagen för gårdsbruk borde ändringarna av de 
skogsskattetal och den skattekubikmeter-
struktur som tillämpas som intäktsgrund för 
skogsbruket nu beräknas utgående från de 
uppgifter som erhållits vid den nionde riks-
skogstaxeringen då taxeringen färdigställts i 
hela landet. 

Justeringen av intäktsgrunderna skulle krä-
vas endast för den beskattning som verkställs 
för 2005. Det i inkomstbeskattningen tilläm-
pade övergångsskedet för skogsbeskattning-
en upphör i och med skatteåret 2005. Man 
har även kommit överens om att från och 
med ingången av 2006 slopa förmögenhets-
beskattningen, inom vilken skogens beskatt-
ningsvärde har fastställts utgående från sko-
gens nettoinkomst. Därefter är det inte längre 
nödvändigt att varje år beräkna nettoinkoms-
ten för skogsmark.  

Beräknandet av intäktsgrunderna utgående 
från taxeringsresultaten är en rätt så arbetsam 
specialuppgift för Skogsforskningsinstitutet. 
Ibruktagandet av de nya intäktsgrunderna 
skulle dessutom föranleda extra arbete för 
skatteförvaltningen. För skogsägarna skulle 
den ändrade nettoinkomst som ibruktagandet 
av de nya intäktsgrunderna föranleder leda 
till förvirring ännu under det sista året av 
övergångsskedet. Eftersom de ändringar som 
en justering av intäktsgrunderna i praktiken 
skulle medföra dessutom vore av ringa bety-
delse med tanke på skattetagarnas skattein-
komster är det inte ändamålsenligt att göra en 
beräkning av intäktsgrunderna för ett enda år. 
Därför föreslås i propositionen att 11 a § i 
inkomstskattelagen för gårdsbruk ändras så 

att de skogsskattetal och den skattekubikme-
terstruktur som föreskrivits i skogsskatteför-
ordningen inte ändras utgående från uppgif-
ter vid den nionde riksskogstaxeringen.  

I beskattningen av de skattskyldiga som 
valt beskattningssystemet som baserar sig på 
arealen tillämpas fortfarande år 2005 nuva-
rande intäktsgrunder som fastställts på basis 
av uppgifter vid den åttonde riksskogstaxe-
ringen. År 2006 går alla skattskyldiga över 
till ett system inom vilket beskattningen ba-
serar sig på inkomsterna av virkesförsälj-
ningen. 

 
2.  Proposit ionens konsekvenser 

Propositionen har inte några betydande 
ekonomiska konsekvenser. Det kan uppskat-
tas att användandet av de nuvarande grun-
derna år 2005 minskar mängden inkomster 
som beskattas som förvärvsinkomst i ringa 
grad jämfört med att skogsskattetalen och 
skattekubikmeterstrukturen skulle ha ändrats 
på basis av den nionde skogstaxeringen. 
Ändringarna i skatteinkomsterna kan dock 
inte uppskattas tillförlitligt utan att intäkts-
grunderna beräknas. Det är emellertid inte i 
administrativt och ekonomiskt hänseende 
lönsamt att förnya intäktsgrunderna för det 
sista året då beskattningen av skogsbrukets 
nettoinkomst tillämpas med tanke på den ar-
betsmängd som uppkommer och de kostna-
der som verkställandet föranleder. 

 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet i samarbete med Skattestyrelsen. 

 
4.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 11 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 11 a §, så-

dan den lyder i lag 726/1998, som följer: 
 

11 a § 
I den beskattning som verkställs för 2005 

skall som intäktsgrunder för skogsbruket till-
lämpas skogsskattetalen och skattekubikme-
terstrukturen, så som det bestäms om dem i 

skogsskatteförordningen (1208/1991), på ba-
sis av uppgifter vid den åttonde riksskogstax-
eringen. 

——— 
Denna lag träder i kraft             20  . 

————— 

Helsingfors den 15 april 2005 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
Lag 

om ändring av 11 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 11 a §, så-

dan den lyder i lag 726/1998, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 a § 
Utan hinder av 11 § i denna lag och 68 a § 

2 mom. beskattningslagen görs på basis av 
uppgifter som erhållits vid den nionde riks-
skogstaxeringen ändringar i de skogsskatte-
tal och den skattekubikmeterstruktur som 
skall tillämpas som intäktsgrund för skogs-
bruket, sedan denna taxering har slutförts i 
hela landet. Om den nionde taxeringen av-
bryts innan de mätningar som hör till den 
har gjorts i hela landet, anses den ha avslu-
tats i hela landet. 

11 a § 
I den beskattning som verkställs för 2005 

skall som intäktsgrunder för skogsbruket 
tillämpas skogsskattetalen och skattekubik-
meterstrukturen, så som det bestäms om dem 
i skogsskatteförordningen (1208/1991), på 
basis av uppgifter vid den åttonde riksskogs-
taxeringen. 

 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft                20  . 

——— 
 

 
 


