
Skogslikvidkontot är avsett för skogslikvider
Räntan är högre än på vanliga bankkonton eftersom det
ofta är frågan om större belopp som kommer att stå inne 
en längre tid.

Så här fungerar Skogslikvidkonto:
Skogslikvidkontot är din kassa
För de pengar som ska räcka fram till nästa 
avverkningstillfälle. Vid behov kan du göra överföring till 
transaktionskontot för att täcka löpande utgifter.

I avvaktan på skogskontoinsättning
Skogslikvidkontot fungerar som en ”mellanlagring” av 
skogslikvider i avvaktan på insättning till skogskonto och 
kommande utgifter och skatter.

Skogslikvidkontot är en mycket konkurrens- 
kraftig placering
Ett tryggt buffertsparande till bra ränta. Behållningen vid 
varje årsskifte ökar möjligheten att skatta av vinsten via 
räntefördelning (30 % kapitalskatt) istället för beskattning 
ovanpå tjänsteinkomsten (i regel 48-68% skatt inklusive 
sociala avgifter) vilket ger en lägre skattebelastning.

Din inkomstdeklaration
Genom namnet Skogslikvidkonto minskar risken att din 
ekonomiske rådgivare ska missa att ta med Skogs-
likvidkontot som en tillgång i näringsverksamheten. 
Den behållning som står inne den 31/12 varje år ökar dina 
möjligheter till räntefördelning och resultatplanering via 
expansionsfond. 

Skogslikvidkonto 
– ett eget bankkonto för skogsägare

Nu har du som skogsägare ett konto där du kan särskilja dina 
skogslikvider från dina privata konton.
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Inga avgifter eller krångliga uttagsbegränsningar 
Du har fritt antal uttag från kontot. Räntan påverkas inte 
av antal uttag.

Gemensamt Skogslikvidkonto
Det går att öppna gemensamt konto med flera 
kontohavare som disponerar kontot var för sig. 
Uppgifter om aktuell ränta finns på nordea.se och på 
våra bankkontor.

Information om statlig insättningsgaranti
Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin.
Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda 
kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar 
högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 
euro i kronor är mindre än 1 050 000 kronor, 1 050 000 
kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det 
Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under 
garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig 
insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra 
ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar 
från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig 
insättningsgarantimyndighet fattat beslut om 
ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få 
ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel 
försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, 
försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. 
Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, 
kan inte få ersättning från garantin: banker, kredit-
marknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, 
återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella 
institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse 
(SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa 
investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, 
landsting, kommuner eller statliga myndigheter.
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