
Aktuellt just nu: 

Fastighetsdeklaration för lantbruk  
 

Om du godtar skattemyndighetens förslag i din Fastighetsdeklaration för lantbruk behöver du inte 

göra någonting. Vill du göra ändringar behöver de lämnas senast 1 november. Ingen 

fastighetsavgift eller fastighetsskatt betalas för betesmark, åkermark, skogsmark och 

ekonomibyggnader. 

Om du saknar skogsbruksplan eller om du har gamla uppgifter kan du kontrollera dina uppgifter på 

www.skogsstyrelsen.se/mina-sidor/ 

I dagarna är det många som fått en fastighetsdeklaration för lantbruk i brevlådan. 

Det händer vart tredje år, varannan gång är det ordinarie fastighetstaxering och varannan gång en 

förenklad fastighetstaxering. Den här gången är det dags för förenklad fastighetstaxering för 

lantbruk. Deklarationen ska lämnas senast den 1 november, och ligger till grund för ett nytt 

taxeringsvärde som gäller från och med 1 januari 2020. 

Är ni flera delägare skickas blanketten bara till en delägare, oftast den som står överst i lagfarten. 

Den som har digital brevlåda får ingen pappersblankett, utan istället ett meddelande om att 

deklarera fastigheten i skatteverkets e-tjänst. Det räcker att en delägare deklarerar för fastigheten. 

I fastighetsdeklarationen för lantbruk finns utrymme att deklarera såväl skogsmark som småhus på 

lantbruk.  

För närvarande är det bara för bostäder och tomtmark man behöver betala fastighetsavgift. För 

betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader betalas varken fastighetsavgift eller 

fastighetsskatt.  

De gånger taxeringsvärdet på skogsmark har störst betydelse är i samband med överlåtelse av 

fastigheten inom närståendekretsen, dvs inom familjen. Då kan taxeringsvärdet påverka om 

överlåtelsen kommer att klassificeras som gåva eller köp, vilket i sin tur kan påverka stämpelskatt, 

skogsavdragsutrymme samt utlösa kapitalvinstskatt.  

Kontrollera om uppgifterna i din fastighetsdeklaration stämmer. Om de stämmer behöver du inte 

göra något ytterligare. Om någon uppgift är felaktig behöver det utskickade förslaget rättas och 

skickas in senast den 1 november. 

Uppgifter om areal, virkesförråd och bonitet kan du hitta i din skogsbruksplan. Areal och bonitet 

behöver normalt inte ändras, om man inte köpt till eller avyttrat mark. Däremot kan virkesförrådet 

behöva justeras om man gallrat eller avverkat. Skatteverket räknar årligen upp virkesförrådet enligt 

schablon utifrån tidigare lämnade uppgifter. Har man inte gjort några avverkningar stämmer det 

förmodligen någorlunda. Har man sålt virke kan man titta i avräkningsnotorna från virkesköparen och 

justera virkesförrådet med hjälp av dem. 

Saknar du skogsbruksplan eller om planen är gammal kan du jämföra uppgifterna i 

fastighetstaxeringen med vad som finns registrerat hos Skogsstyrelsen, www.skogsstyrelsen.se/mina-

sidor/.  Logga in med hjälp av lösenord, eller e-legitimation. Där hittar du uppgifter om virkesförrådet 

på din fastighet. Dessa uppgifter baseras på en riksomfattande laserskanning som gjordes 2010. En 

tillväxtberäkning behöver därför göras om du vill använda uppgifterna i din fastighetsdeklaration. Det 
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finns verktyg för det i skogsstyrelsens webbtjänst. Gör du beräkningarna på hela din fastighet på en 

gång kan du välja medelgod bonitet och medelålders skog för att få ett någorlunda rättvisande 

resultat som duger bra för ändamålet, dvs fastighetsdeklaration. Har du sålt virke efter 2010 är det 

lämpligt att dra bort volymer enligt avräkningsnotorna från försäljningen.   

 


