
Sex förenklingsförslag från Lantbrukarnas Riksförbund  
som bygger på Skatteförenklingsutredningens  

betänkande (SOU 2014:68)  

Förenklade 
skatteregler  
för Sveriges  

största grupp av 
företagare

En viktig 

utgångspunkt är att 

skogsbrukets särskilda 

omständigheter gör 

att reglerna om skogs

konto måste  

behållas. 

Förenklat skogsavdrag

 Skogsavdragsreglerna, som ska förhindra beskattning av 
kapitaluttag, ger snabbare skogsavdrag vid rationaliserings
förvärv än vid vanliga förvärv. Med rationaliseringsförvärv 
avses förvärv som är ett led i jordbrukets och skogsbrukets 
yttre rationalisering. För företagaren är det mycket viktigt 
att veta om det är fråga om ett rationaliseringsförvärv eller 
inte. Begreppet är mycket svårtillämpat och har gett upphov 
till ett stort antal rättsprocesser samt en stor osäkerhet 
hos landets skogsägare. LRF föreslår därför att begreppet 
tas bort vid skogsavdrag och det snabbare skogsavdraget 
medges under en ”femårsperiod” vid alla förvärv.

Detta är en betydande förenkling och stämmer väl över
ens med syftet bakom reglerna, att inte beskatta kapital
uttag.

Enklare återföring av skogsavdrag 

 Vid avyttring av en fastighet ska gjorda skogsavdrag åter
föras till beskattning. Detta gäller även vid delavyttringar. 
Reglerna om återföring är oklara och svårtillämpade. 

LRF föreslår därför förenklade regler som bygger på en 
proportionering efter avyttrad areal eller andel vid avytt
ringen. Är det fråga om marköverföring förespråkar LRF 
att återföringen baseras på samma princip som kapital
vinstbeskattningen, dvs en proportionering utifrån kontant 
ersättning i förhållande till total ersättning.
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Ett istället för två kapitalunderlag

 Idag behöver den enskilde näringsidkaren beräkna två 
kapitalunderlag, ett för räntefördelning och ett för ex
pansionsfond. För att minska den administrativa bördan 
och risken för felkällor föreslår LRF att samma kapital
underlag får användas i båda systemen. Med hänsyn 
till att årets vinst ska kunna företagssparas förespråkar 
LRF att kapitalunderlag bestäms vid årets utgång.

Ändrade räntefördelningsregler

 LRF förespråkar ett slopande av gränsbeloppet för 
positiv räntefördelning. Räntefördelning bör få göras så 
snart det finns ett positivt kapitalunderlag (idag krävs 
+50 000 kr i kapitalunderlag). Detta ökar neutraliteten 
med aktiebolag, där ränta får tas ut på inlånat kapital 
utan minsta kapitalkrav.

För att underlätta generationsskiften och sett ur för
enklingssynpunkt föreslår LRF att det direkt lagregleras 
att sparad räntefördelning alltid får utnyttjas även om 
kapitalunderlaget i övrigt inte medger det.

Ur förenklingssynvinkel bör gränsbeloppet för negativ 
räntefördelning höjas till 200 000 kr (idag –50 000 kr).

Återställda beloppsgränser

 Inom främst kapitalvinstsystemet finns ett antal 
beloppsgränser för när kapitalvinstbeskattning ska  
ske. Syftet bakom reglerna är förenklingsskäl. För att 
vidmakthålla förenklingen och undvika komplicerade 
beräkningar vid försumbara inkomster förespråkar  
LRF att

5 000 kr blir 35 000 kr vid marköverföringen enligt FBL

5 000 kr blir 10 000 kr vid allframtidsupplåtelser

600 kr blir 1 500 kr för delägarbeskattade samfälligheter
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Fördelar framför dagens system:

 Mycket mer överskådligt  
och tydligt system. Ökar 
förståelsen för den enskilde 
företagaren.
 Ökad neutralitet med aktie
bolag. Pengar kan tas ut ur 
verksamheten på två sätt, 
räntefördelning eller inkomst 
av näringsverksamhet.
 Behåller viktiga planerings
instrument som skogskonto, 
periodiseringsfond och  
expansionsfond.
 Uppmuntrar till företags
sparande och egen 
finansiering.

Intäkter
minus
Kostnader
Skogskonto
Periodiseringsfond
Exansionsfond

Fördelningsbar inkomst

Positiv
             Räntefördelning
Negativ

Inkomst av  
näringsverksamhet

Ett förenklat neutralt skattesystem


