
Skogsägare i Nordea

Skogsinkomsterna kommer oftast med flera års mellanrum. Det
kräver att du som skogsägare vet hur du ska agera för att utjämna
beskattningen och få pengarna att räcka tills du vill avverka igen.

Skogslikvidkonto
• För skogslikvider och andra inkomster
• Konto för överlikviditet och framtida utgifter
• Överföring till betalningskonto några gånger per år för 

att täcka löpande utgifter
• Kontonamnet Skogslikvidkonto ”håller isär” skogsföre-

taget och privatekonomin
• Hela kvarstående beloppet vid årsskiftet ökar underla-

get för räntefördelning och avsättning till expansions-
fond.

 
Skogskonto
• Öppnas normalt i samband med deklaration, året efter 

inkomståret
• Konto för resultatreglering och långsiktigt sparande
• Insättning ger avdrag i deklarationen
• Uttag ger inkomst i deklarationen
• Du har 11 år på dig att själv fördela uttag från kontot
• På så sätt kan du själv bestämma tidpunkt när du vill 

investera eller göra egna privata uttag och bestäm-
ma om eventuell beskattning ska göras i kapital eller 
näringsverksamhet

• Skogskonto öppnas per beskattningsår vilket gör att du 
kan ha flera skogskonton 

• Halva kvarstående beloppet vid årsskiftet ökar under-
laget för räntefördelning och avsättning till expansions-
fond.

Beskattning
Att räntefördela resultatet i inkomstslaget kapital till
30 % är ofta mest förmånligt. Men ibland är avsättning
till periodiseringsfond och expansionsfond den bästa
lösningen, särskilt om resultatet beräknas bli negativt för
kommande år. Ju större eget kapital (tillgångar - skulder)
som finns desto större belopp kan räntefördelas. När
kontanta medel ska finnas med i det egna kapitalet är
bankkonto och skogskonto tillåtet. Däremot är aktiefonder
med mera inte tillåtet.
 
Nordea är en fullservicebank. Behöver du fler tjän-
ster eller vill ha mer detaljerad information läs mer 
på nordea.se
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Johnny Arvidsson, Karlstad
Skogsspecialist
johnny.arvidsson@nordea.com
010-156 35 14
0730-94 97 00
 
Tina Lofthammar, Jönköping
Lantbruksspecialist
tina.lofthammar@nordea.com
010-156 10 28
0721-42 94 68
 

Nordea Jord & Skog
För skogsägare i Nordea finns specialistgruppen Nordea
Jord & Skog. Genom dem har du tillgång till professionell
rådgivning i samband med fastighetsaffärer, hantering av
avverkningslikvider, generationsskiften och mycket mera.
 
 
Elisabet Åfors, Nyköping
Skogsspecialist
elisabet.afors@nordea.com
010-156 35 21
072-700 68 24
 
Lars Gustafsson, Falun
Segmentsutvecklare, Jord &Skog
lars.gustafsson@nordea.com
010-156 35 16
070-878 76 23
 
Egon Stenseke, Skövde
Lantbruksspecialist
egon.stenseke@nordea.com
010-156 35 20
070-533 20 35
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