
O D C 

95 

671  

FOLIA  FORESTALIAss  
vIETSÄNTUTKIMUSLAITOS • INSTITUTUM  FORESTALE  FENNIAE  • HELSINKI  1968  

L. RUNEBERG 

FÖRHÅLLANDET  MELLAN DRIFTS  

ÖVERSKOTT  OCH BESKATTAD 

INKOMST VID SKOGSBESKATTNINGEN 

I FINLAND 

THE RELATIONSHIP BETWEEN 

SURPLUS AND TAXABLE INCOME 

IN  FOREST TAXATION IN  FINLAND 



1963 No 1  Lauri Heikinheimo: Metsätyömiesten  ansiotaso. Ennakkoselostus. 

Level  of  earnings  of  forest workers  in Finland. Preliminary  report.  

1964 No 2 Matti Palo: Markkinapuun  alueittaiset hankintamäärät v. 1962. Ennakkoselostus. 

Removals of  commercial roundwood in Finland by  district in 1962. Preliminary  report.  

No 3 Puutavaran mittaustutkimuksia  —  Untersuchungen  iiber die Holzmessung.  

No 4 Seppo  Ervasti  — Pentti Hämäläinen: Suomen puun käyttö  v.  1962—63 ja katsaus  sen 

kehitykseen  v. 1955—63. 

Finland's wood  utilization in 1962—63 and a review  of  its  development  in 1955—63. 

No 5  Sulo  Väänänen: Yksityismetsien  kantohinnat hakkuuvuosina 1955/56 —1962/63.  

Stumpage  prices  in private  forests  during the cutting  seasons  from 1955/56  to  1962/63.  

No 6 Antti Reinikainen: Kasvillisuustutkimuksia Kivisuon  rahkaturvealustaisilla lannoitus  

aloilla. 

Vegetationsuntersuchungen  auf dem Walddiingungsversuchsfeld  yon Kivisuo  in Mittel- 

Finnland. 

No 7  Matti Palo: Markkinahakkuumäärien kausitilastointikokeilu 1.7.—30.9.1964. Ennakko  

tulokset.  

An  experiment  on seasonal  statistics  of  removals  of  commercial roundwood in Finland 

July—September  1964. Preliminary  results.  

1965 No 8 Kullervo Kuusela: Etelä-Pohjanmaan  ja Vaasan metsänhoitolautakunnan alueen  metsäva  

rat  vuoden 1963 koeinventoinnin tulosten mukaan. 

Forest  resources  in the  Forestry  Board Districts  of  Etelä-Pohjanmaa  and Vaasa according  

to the experimental  inventory of  1963. 

No 9  Jouko Hämäläinen: Maaseudun kiinteistöjen  runkopuun  käytön  kehitys  vuosina 1927—63. 

Trends  of  the stemwood  utilisation  by rural property units in 1927—63. 

No 10 Veikko O. Mäkinen: Hakatun  puuston  ja kokonaispuuston  keskiläpimittojen  suhde 

metsikössä. 

On the relationship  between  the mean diameters of  the removed  stock and the  stock 

before cutting  in a stand. 

Noll Sulo Väänänen: Yksityismetsien  kantohinnat hakkuuvuonna 1963/64.  

Stumpage  prices  in private  forests  during  the cutting  season  1963/64.  

No 12 Eero Paavilainen: Tuloksia männyn  istutus-  ja kylvökokeesta  rahkanevalla. 

Results  of  pine  planting  and sowing  experiment  on  open  Sphagnum  fuscum swamp. 

No 13 Veli-Pekka Järveläinen  ja Veli Snellman:  Suomen metsätyömiesten  asumistaso v.  1950 

ja v.  1963. 

Level of  housing  of  forest workers  in Finland in 1950 and 1963. 

No 14 Timo Kurkela:  Männyn  lumikaristetaudin ja lannoituksen suhteesta Kivisuon metsän  

lannoitusalueella. 

On the relationship  between the  snow blight  (Phacidium  infestans  Karst.)  and  fertiliz  

ation in scotch  pine  seedlings.  

No 15 Pentti Hämäläinen: Suomen puunkäyttö  vuosina 1963—64. 
Wood utilization in Finland  in 1963—64. 

NolöPäiviö Riihinen ja Seppo  Ervasti: Sahatavaran käyttöön  vaikuttavat tekijät  maaseudun 

rakennustoiminnassa. 

Independent  factors affecting  the consumption  of  sawnwood in  rural buildings.  

No 17 Heikki  Ravela:  Valtakunnan metsien  V inventoinnin tuloksia Lounais-Suomen ja Sata  

kunnan metsänhoitolautakuntien soista  ja metsäojitusalueista.  

Results of the  fifth national forest inventory concerning  the swamps and forest drain  

age areas  at Southwest-Finland and  Satakunta. 

1966 No 18 Sulo Väänänen: Yksityismetsien  kantohinnat hakkuuvuonna 1964/65. 

Stumpage  prices  in  private  forests  during  the cutting  season  1964/65.  

No 19 Paavo Tiihonen: Puutavaralajitaulukot.  1.  Maan eteläpuoliskon  mänty ja kuusi.  

No  20  Seppo  Grönlund ja Juhani  Kurikka: Markkinapuun  alueittaiset hankintamäärät vuosina 

1962 ja 1964. Lopulliset  tulokset. 

Removals of commercial roundwood in Finland by  districts  in 1962 and 1964. Final 

results.  

Luettelo jatkuu  3. kansisivulla 



FOLIA FORESTALIA J 8  

Metsäntutkimuslaitos
.
 Institutum  Forestale  Fenniae.  Helsinki  1968 

L.  Runeberg  

FÖRHÅLLANDET MELLAN  DRIFTSÖVERSKOTT OCH BESKATTAD  

IKKOMST VID SKOGSBESKATTNINGEN I FINLAND  

The Relationship  between  Surplus and Taxable  Income 

in Forest  Taxation in Finland 

Summary in English,  see page 4 



2 

CONTENTS 

SUMMARY IN ENGLISH 4 

1. INTRODUCTION 8 

2. COLLECTION  AND APPRAISAL  OF MATERIAL 11 

3. RESULTS 18 

31. Bookkeeping estates 18 

32. Collective  forests 24  

4. COMPARISONS  WITH EARLIER STUDIES AND DIS  

CUSSION 27 

BIBLIOGRAPHY 30  



3 

FIGURES  

1. Area distribution of bookkeeping  estates 12 

2. Distribution  of taxation  percentage on  estates  in 

Southern  Finland,  average  1960-64 22  

3. Distribution  of taxation  percentage on estates  

elsewhere in  Finland,  average  1960-64 23 

4. Distribution  of taxation  percentage  on collective  

forest,  average  1960-64 26  

TABLES  

1. Relationship between  surplus and taxable  income  

by  area on Agricultural Economics  Research  Insti  

tute estates,  average 1960-64 19 

2. Influence of  cutting  for domestic use on surplus  

in  Southern  Finland 20 

3. Estates  over- and undertaxed in correlation  to 

size of forest area, average  1960-64 24  

4. Relationship between  surplus  and taxable  income  

on collective  forests in Southern Finland, average  

1960-64 25 

5. Surplus and taxation  level  on forest estates  in  

South-Western Finland  and Southern  Finland  for  

1931-38 and 1960-64 28 



4 

SUMMARY  

Forest taxation in Finland is based on a theoretical  

yield of wood in nr/per hectare  of forest land, with no refer  

ence whatever  to the actual annual income. This  study, for 

the economic  department of  the Forest  Research  Institute, at  

tempts to clarify the relation  of taxable  income to the actual  

surplus on privately-owned  forest plots  for the years 1960-64.  

The material comprises 448 estates  from the estates  of the 

Agricultural Economics  Research  Institute (25 500  hectares)  

and  44  collective  forests  (35 200  hectares).  

Table 1 shows the results from the estates. There is  no  

clear correlation between the area of forest and  the taxation  

percentage, although  the lowest size class  does appear  to come  

off lightest. For most of the material the taxation  level  is 

between  56-61  %. Particularly  large  shifts  appear  in the dis  

tribution of  the taxation  percentage, as appears  from Figs. 2 

and 3.  

The corresponding  results  for the  collective forests are 

given in Table  4 and Fig. 4. The average  taxation percentage  

is 56 % and the distribution is considerably  less variable 

than for the estates. A number of uncertain  factors as regards  

the representative quality of the material are  discussed  in 

more detail, and it is concluded  that this can have  no deci  

sive effect on the results of the study.  

Comparison between research results arrived at here and 

those of earlier studies meets with various difficulties. 

Table 5 is, however,  an attempt (taking  into  account  the cost  
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of living index) to make  such a comparison  with values  from 

1931-38. The taxation level appears to have risen %. The 

actual surplus  also shows an annual rise of approx. %%. 

The relatively mild taxation percentage can "be defended 

from many standpoints  of forest policy. She advantage of a 

forestry taxation "based  on a theoretical yield  of wood is,  

however, debatable. This study  has shown that, in  particular  

for forests less  than 100 hectares in size, an actual income 

taxation  is important  to level out the tax "burden.  
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1. INLEDNING  

Skogsbeskattningen i Finland  i dess  nuvarande  form "bygger  

på de lagförslag,  som godkändes  år 1922. Ett flertal ändringar  

av  mindre "betydelse  liar sedermera  företagits, men grundidén 

kvarstår, d.v.s. att skogsmarken "beskattas  enligt teoretisk  

avkastning  på  boniteringsgrund . Den  verkliga inkomsten  under  

året beaktas  inte alls,  utan kommunvis  fastställes  medelvärden  

för en teoretisk virkesavkastning  i m per hektar skogsmark.  

Dessa  värden  baserar sig på  de tillväxtuppgifter
,
som erhållits  

vid riksskogstaxeringarna.  Marken  indelas  i 5 bonitetsklasser  

och dessutom i 1-3 zoner  med beaktande  av utdrivningsläge.  

Varje år bestämmer  sedermera statsrådet  på Skogsforsknings  

institutets förslag det faktiska  penningbelopp,  som  skall  läg  

gas  som grund för beskattningen. Härvid  beräknas  s.k.  avkast  

ningskubikmeterpris, som fastställes  med beaktande  av  respek  

tive kommuners och zoners medelrotpris under de tre senaste  

åren (jfr  t.ex. JANSSON 1959 beträffande  virkesförrådets  upp  

skattning i Sverige med hjälp av skogskabikmeterpris  och om  

kostnadsklasser).  Om också i enskilda  fall stora kastningar  

mellan  årets  driftsöverskott  och beskattad  inkomst  uppstår, är  

dock tydligen lagens  mening  att  dessa  värden  i större samman  

hang (kommunvis) borde närma sig varandra. D.v.s. under för  

utsättning att vid beräkningen  av driftsöverskottet beaktats  

eventuella förändringar i själva skogskapitalet i form av  

över- eller underavverkningar . 

Denna  form av skogsbeskattning  har lett till att frågan 
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om den "beskattade  inkomstens relation  till det faktiska  drifts  

överskottet  varit föremål för ett stort intresse. Redan  före  

andra  världskriget  "belystes  denna fråga  av SAARI  (1933) OSARA  

(1936) och PIHA (1941). Efter kriget  har problemet  ytterligare  

"behandlats  av SELIN (1957), LEIKOLA  (1963) och HEIKIKBEIMO 

(1965). Enligt "beskattningsgrunderna  borde en jämförelse bygga  

på kommunvis  insamlat  material. En  dylik undersökning  har dock  

inte kunnat utföras, då bl.a. kommunvisa avverkningsuppgifter  

saknas..  Som Heikinheimo (1965) konstaterar, finns överhuvud  

taget synnerligen  ringa  material från egentliga skogsbruksen  

heter att tillgå sedan  1930-talet. De undersökningar,  som  ut  

förts, grundar  sig på  rotnettosummor från nationalinkomstbe  

räkningar,  eller också  har de beskattade  inkomsterna  beräknats  

på basen  av skogsvårdsavgifterna. I samtliga dessa undersök  

ningar har dock  framgått, att beskattningsnivån,  d.v.s.  för  

hållandet mellan  beskattad  och verklig  inkomst, varit synner  

ligen lindrig. Resultaten  från tiden före andra världskriget  

indikerade en under 50  %ig beskattning,  medan senare tiders 

resultat tyder  på att  en obetydlig  förhöjning skett. T.ex.  

Heikinheimo  (1965 s. 2) har för tiden 1950-1963 fått medel  

procenten 51  '9> 

Skogsbeskattningskommittén från 194-2 framhöll följande 

orsaker som avgörande  för den beskattade inkomstens  låga  

värden.  

1. Skogsmarkernas  boniteringsfel  ansågs förorsaka  
15-30 % nivåskiljaktigheter . 

2. Den s.k. skattekubikmetern  prissattes  för lågt  
(20-30  % under verkliga  rotpriser).  
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3. Den prisutjämnande effekten av medeltalen  för 

rotprisen  under tre år, då i själva verket för- 

säljningarna  koncentreras  till konjunkturtoppar.  
Detta ansågs  dock inverka endast någon procent.  

Då  skogsmarkens  klassificering  sedermera  fortlöpande  har 

förnyats, kan man  antaga  att felprocenten  i detta  fall nedgått  

betydligt. Enligt Leikola  (1963) är den numera högst 10 %.  

Emot  detta talar dock  den fortlöpande  låga beskattningsnivån,  

som svårligen kan förklaras enbart av andra orsaker. Skatte  

kubikmetern  har  under 1950- och 1960-talen beräknats  på 25 % 

nedsatta rotpriser, vilket  utan närmare undersökningsbelägg  

ansetts  utgöra skälig ersättning för skogsskötselutgifter  och 

husbehovsvirkets  lägre  marknadspriser.SlVONEN-UTJSITUjOS  under  

sökning  från  1966 har dock  visat, att  skogsskötselutgifterna  

högst utgör 12 %ay  rotprisen.  Också  då husbehovsvirket  och 

den skatteskyldiges  eget skogsskötselarbete  beaktas, stiger  

procenten  endast  till 15*5» I fråga om den tredje punkten kan  

ytterligare framhållas  den fortlöpande inflationens skatte  

sänkande  effekt. På 1960-talet  kan också  betydande  kapitalav  

verkningar  ha inverkat  på beskattningsnivån.  

Som redan framgick saknas sådana  nyare undersökningar  be  

träffande beskattningsnivån, vilka skulle bygga  på material 

direkt  från skogsbrukslägenheter.Endast  en  mindre  sammanställ  

ning,  som utförts i samband  med senaste  skogskommittébetänkande  

(Metsäverokomitean  mietintö 1965), finns  tillgänglig. Denna,  

som omfattar material från åren 1954—57? skulle tyda på en  

synnerligen betydande förhöjning av beskattningsnivån, i södra  

Finland t.o.m. till  100 % av det verkliga  driftsöverskottet.  
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Det  är dock  uppenbart
,
att grunden  för detta material är direkt 

vilseledande  och inte alls  kan jämföras  med tidigare undersök  

ningar (jfr  Heikinheimo  1965 s.  4). I de årliga  driftsresul  

taten  har nämligen inbakats  subjektivt  uppskattade  växlingar  i  

skogskapitalet, vilket belt kullkastar sammanställningens  

undersökningsvärde . 

I detta läge, då skogsbeskattningskommitténs betänkande  

publicerats  och skogsbeskattningens  förnyande är aktuellt,  är 

det viktigt  att belysa  frågan om driftsöverskottets  och den 

beskattade inkomstens  förhållande  på basen  av nyare material 

från  skogsbruk.  Detta har möjliggjorts, genom  att insamla och  

bearbeta material från Lantbruksekonomiska  Forskningsanstal  

tens  bokföringslägenheter.Dessa  gårdar bokför  på frivillig bas 

uppgifter för lantbrukets räntabilitetsberäkningar, som om  

fattar ett flertal poster också  från skogsbrukssidan. Jäm  

förande material har dessutom erhållits från skogsvårdsnämn  

dernas samfällighetsskogar .  

2. MATERIALETS  INSAMLING  OCH BEDÖMNING 

Lantbruksekonomiska  Forskningsanstaltens  bokföringslägen  

heter är fördelade  på följande 5 områden:  

1) Södra  Finland (SF) 

2)  Egentliga  Finland  (EF)  

3) Södra  Österbotten  (SÖ) 

4) Norra Österbotten  (Nö) 

5) Nordöstra  Finland  (NöF) 
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Fig 1. Bokföringslägenheternas områdesindelning 

Fig 1. Area distribution  of bookkeeping estates  
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Gränsdragningen  mellan  områdena  framgår av  bifogad  karta  (Fig. 

1). 

Av tillgängligt  material valdes i princip  varannan  lägen  

het från respektive  områden, och meningen  var att få uppgifter  

från 5 efter varandra  följande bokföringsår. Då  emellertid be  

tydande  förändringar inträffat i form av lägenheters försvin  

nande  och arealväxlingar,  var det omöjligt att insamla  till  

räckligt  material från mer än  4 år  (1960-64).  

Grunduppgifterna erhölls från arealformulären, varvid  

granskades, att skogsarealen  förblivit oförändrad  under hela  

undersökningsperioden.  Om försäljning  eller inköp av skogsmark  

hade förekommit, ströks lägenheten  från materialet. Detta  

skedde  även  om skogsmarkens  boniteringsgrund  inte fanns till  

räckligt  noggrant  angiven.  

Lägenheternas  penningtransaktioner  insamlades  från de s.k.  

kassaboksformulären,  varav framgick alla i penningar  erhållna  

skogsinkomster  och  på  utgiftssidan  alla kontanta  utbetalningar.  

Under insamlandet  framgick  det att på utgiftssidan förekom  

kostnader  för inköp och  underhåll  av motorsågar, sågningsav  

gifter och andra  ospecificerade  utgifter,som inte direkt kunde  

anses  böra  belasta  årets resultat.  Likaså  förekom  utgifter för  

inköp av råvirke  respektive  inkomst  från försäljning  av sågat  

virke.Allt detta utgallrades  i  görligaste mån före uträknandet  

av de slutliga årsresultaten.  

Ur kassabokföringen  framgick  inte, om  försäljningen  hade 

skett  på rot eller som leveransförsäljning  varvid eventuellt 

lägenhetens  egen arbetskraft  hade utnyttjats.Denna fråga kunde 
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dock "belysas  från lägenheternas  formulär beträffande använd  

arbetstid, varav  framgick antalet timmar, som åtgått till  

skogsarbete  i egen  skog,  liksom även  de  årliga häst- och  trak  

tortimmarna. Den använda  arbetstiden var nödvändig  att närmare  

granskas  också  med  tanke på husbehovsanvändningen  av virke och 

eventuella  skogsskötselarbeten.  Ur kassabokföringen  framgick  

enbart ackordarbetarnas  arbetslöner. I arbetsformulären  fanns 

uträknat skogslöneutgifterna, men  som bas hade använts  lant  

bruksarbetarnas  förtjänstnivå (Norm  år 1961 c. mk 1.20 och år  

1964 c. 1.90  i timmen). Kostnaderna  för användning  av häst  hade  

beräknats  på basen  av lägenhetens årsbehov, varvid  timpriset  

varierade  mellan  mk  —:75 och mk 1:50. Också  traktorkostnaderna  

hade beaktats  närmast  till något  slags självkostnadspris  (c.  

mk 2-3 i timmen). De löneutgifter, som sålunda  kunde insamlas 

från arbetsformulären,  omräknades  till skogsarbetarnivå  på 

basen av skogslönetarifferna.  Använt  beräkningssätt  torde  inte 

vara av större intresse att framlägga  i detalj. Hämnas  kan,att  

skillnaden  mellan dessa löner för en arbetare  med häst  beräk  

nades i medeltal  till mk -:7"1 per timme. 

Eaturaihkomsten  från skogen,  alltså i huvudsak  husbehovs  

användningen,  insamlades  från lägenheternas  virkesanvändnings  

formulär.  I dessa formulär hade virket prissatts  som leverans  

virke  färdigt  vid väg. Då  leveransutgifterna  förekom  i kassa  

bokföringen  och löneutgifterna  för egen arbetskraft  i arbets  

kostnadsberåkningarna,  kunde den angivna  husbehovsanvändning  

ens penningvärde  i sin  helhet  beaktas  som inkomst. Tillförlit  

ligheten av angivna kvantiteter  av husbehovsvirke  är svår  att 
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uttala sig  om. Dock  kan en  betydande  samstämmighet konstateras  

för de olika områdena.  

Sedan  ovan  genomgångna synpunkter  beaktats,  adderades de 

årliga penning-  ocli naturainkomsterna. Från denna summa  sub  

traherades motsvarande utgifter, och den sålunda  erhållna 

nettoinkomsten  ansågs  motsvara  driftsöverskottet.  

Storleken  av den beskattningsbara  inkomsten  beräknades  på 

basen av skogsmarkens  bonitering  sålunda,  att nettoavkastning  

ens penningvärde  per hektar har tagits  från finansministeriets  

år 1964 publicerade  beskattningsgrunder . Dessa värden  bygger,  

som redan nämndes, på medelvärden  för de tre senaste åren,  

varigenom på sätt  och  vis undersökningsperioden  intäckes. Att 

1964 års värden  har använts  som grund kan försvaras också  ur  

den synpunkten,  att på detta sätt tillväxten  av den beskattade  

inkomsten har beaktats  och undersökningen alltså under inga  

omständigheter ger för låga värden. I alla händelser  var en  

bearbetning av materialet med varje års beskattningsgrunder  

skilt,  i det närmaste en praktisk  omöjlighet. 

Beskattningsvärdena  för den s.k.  avkastningskubikmetern  

har under ifrågavarande period höjts i medeltal  i följande 

proportion  (jfr  Beskattningsgrunderna  för lantbruksfastigheter  

för respektive  år) :  

1961-62 3 % 

1962-63 4 " 

1963-64 10 " 

1964-65 15 " 

Om i kommunerna  förekom skilda  leveranszoner,  har lägen  

heternas skogsmark  ansetts  ligga  inom första  zonen  (högsta  be  
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skattningsvärden), varigenom de "beräknade  värdena  också  på 

detta sätt systematiskt  något övervärderats.  I södra  Finlands  

kommuner  är förövrigt zonindelning  sällsynt, och. hela systemet  

håller på att  förlora sin  "betydelse allteftersom leveransför  

hållandena  utjämnas (jfr  Metsäverokomitean  mietintö 1965 5.44). 

Material  från  lägenheterna  kunde insamlas  i följande pro 

portion: 

Den  sammanlagda arealen  av dessa lägenheters skogsmark  ut  

gjorde i det närmaste 25 500 ha. 

Materialet grupperades på basen av skogsmarksarealen  i 

följande grupper:  

Gruppvis summerades  lägenheternas årliga driftsöverskott  och 

motsvarande  beskattningsbara  inkomst.  På  detta sätt erhölls  de  

slutliga  jämförelsetalen. 

Lantbruksekonomiska  Forskningsanstaltens  bokföringslägen  

heter företräder en viktig men dock begränsad sektor  i Fin  

lands  skogsbruk.  För att  få en  något bredare  bas för undersök  

ningsuppgiften  har ytterligare  material insamlats  från de sam  

lOdra Finland 205 ■ lagei  tie  

Igentliga Finland  119 ii 

lödra Österbotten  68  11 

"orra Österbotten  24  ti 

ordöstra  Finland  32  ii  

Summa  448 :  448 lä. läge:  enliete tie 

-10 ha  (sammanlagt  357  ha) 

0-25  II (  1 803  " ) 

!5-50  
II (  4 943  " ) 

i0-100  II (  7 140 " ) 

00+ II (  11 250  " ) 
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fällighetsskogar,  som i huvudsak  grundades i samband  med kolo  

nisationsverksamheten  för de evakuerade  efter andra världs  

kriget (ULVESSIIjO  1962 s. 69). Verksamheten  för denna typ  av 

skogar vidtog i södra  Finland  i "början av 1950-talet på basen  

av tillfälliga hushållsplaner.  Härvid bands avverkningskvanti  

teterna vid 5 och 10 års perioder  och i mån av överavverkning  

ar bestämdes,  att inkomsterna  skulle fonderas. Skogsvårdsnämn  

derna övervakar  och granskar samfällighetsskogarnas  bokföring.  

Uppgifterna  beträffande  driftsresultatet  insamlades från 

de sammand rags formulär
, som skogsvårdsnämnderna  sänder  till 

Centralskogssällskapet  Tapio. Inkomstssidan är i dessa  formu  

lär delad i tvenne  kolumner:  "virkesförsäljning"  och "andra  

intäkter". Då  sistnämnda  kolumn närmast omfattar inkomster  av 

olika sorters  hyresrättigheter , försäljning  av  grus, räntor  

m.m.
, alltså stående  utanför en av den egentliga  skogsbruks  

verksamheten  erhållen  inkomst, lämnades  dessa förhållandevis  

obetydliga summor  obeaktade vid beräkningen  av driftsresulta  

tet. En närmare analys skulle  under alla  omständigheter  varit 

synnerligen  arbetsdryg och fordrat tillgång till en detaljerad 

bokföring.  

På  utgiftssidan  har avskilts  kostnaderna för leverans och 

skogsskötsel.  Dessutom  finns en  kolumn  för "alla  andra kost  

nader", i vilka kan ingå sådana  utgifter  som borde  ha rensats  

bort. De summor, som här förekommer, är dock av såpass  ringa  

storlek,att  de inte nämnvärt  inverkar  på slutresultatet.  Någon 

närmare granskning ansågs  följaktligen inte ändamålsenlig.  

Driftsresultatet  har alltså beräknats  genom  att man  av inkom  
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sterna för virkesförsäljningen  subtraherat  samtliga utgifter.  

Eventuella  fonderingar  har självfallet "beaktats.  

Skogsmarkens  beskattningsgrund  har erhållits direkt av 

skogsvårdsnämnderna,och  den beskattade  inkomsten  har beräknats  

på samma sätt  som för bokföringslägenheterna,  med användning  

av 1964 års beskattningsvärden.  

Inalles  insamlades  material från 44 stycken samfällig  

hetsområden  representerande  en areal  av  35 215  ha skogar belägna 

i södra  Finland.  Följande skogsvårdsnämnder är representerade:  

Sydvästra  Finland  

Nyland Tavastland  

Norra Tavastland 

Östra Tavastland  

Egentliga Finland  

Södra  Karelen 

Detta motsvarar  i betydande  utsträckning området  för Södra  Fin  

land  enligt indelningen  för bokföringslägenheterna.  

3. UNDERSÖKNINGENS RESULTAT  

31. Bokföringslägenheterna  

Förhållandet  mellan skogsmarkens  driftsöverskott  och  den 

beskattade  inkomsten  för bokföringslägenheternas  del framgår  

av tabell 1. De tal, som förekommer  inom parentes, grundar  sig  

på såpass  begränsat material,  att de endast kan anses ha rikt  

visande betydelse,  men har inte beaktats  vid beräkningarna  av  
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Tabell

 
1.

 
Förhållandet

 mellan driftsöverskott och. beskattad inkomst 
områdesvis

 
på

 
Lantbruks

 
ekonomiska

 
Forskningsanstaltens
 bokföringslägenheter i 

medeltal

 
åren

 
1960-64

 
Table
 1. Relationship  

between surplus  and  taxable  income  by  area  on  Agricultural  Economics  Research  

Institute
 estates, average 

1960-64

 
Storleks-  klass  enligt  skogs-  areal  Classi-  fication  

by
 forest  area  

Södra 
Finland  

Drifts- 
Beskattad  åverskott 

inkomst

 Southern 
Finland  Surplus  *

 income  
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Finland
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Beskattad  överskott 
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 Central 
Finland  

Surplus  

income  

Södra
 Österbotten  Drifts- 

Beskattad  överskott 
inkomst
 

lout

 hern Ostrobot 
hnia

 Surplus  e

 income  

Norra
 Österbotten  Drifts- 

Beskattad  löverskott 
Inkomst

 Northern 
Ostrobothnia  

o

 n Taxable  Surplus  *

 income  

Nordöstra 
Finland

 Drifts- 
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 Northeastern 
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income  

ha 

mk/ha  

mk/ha 
%

 

mk/ha  

mk/ha 
%
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mk/ha 
%

 

mk/ha  

mk/ha 
%

 

mk/ha  

mk/ha 
%

 

0-10 

86.70  

47.38 
54.6

 

(43.7)  

(45.4  

(26.6)  

10-25  

74.17  

46.36 
62.5

 

58.94  

29.07 
49.3

 

19.82 

19.83 
100.0  

(62.0)  

25-50  

69-76  

43.82 
62.8

 

58.16  

31.26 
53.7

 

28.42  

20.03 
70.5

 

(57.8)  

34.98  

9.84 
28.1  

50-100  

64.87  

41.66 
64.2

 
43.99  

29.50 
67-1

 

25.53  

17.01 
66.6

 

(122.0)  

(56.0)  

100+ 

64.30  

40.06 
62.3

 

52.20  

28.85 
55.3

 

(68 
.7

 

(82.9)  

16.00 

7.21 
45.1  

Medeltal  Average  

71-96
 43.86 

61.3

 
53.32
 29.67 

56.4

 
24.59
 18.96 

'

 
79.0  

(81.1)  

25.49  

8.53 
36.6  
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24  

32  
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-
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%.

 

et 



20  

medeltalen.  

Siffrorna i tabellen tyder  på att beskattningsprocenten  

är lägst i skogar  under 10 ha:s storlek. Någon annan säker  

korrelation  mellan skogsareal  och. beskattningsprocent  kan däre  

mot  inte påvisas. Områdesvis  förefaller det, som om beskatt  

ningsnivån  i Södra  och. Egentliga Finland varit i stora drag 

lika med medeltalen 61.3  respektive  56.4-  %. Dessa  områden  om  

fattar också  huvuddelen  av materialet. Siffrorna för Södra och 

Norra Österbotten  tyder på  en högre  beskattningsprocent,  medan  

däremot Nordöstra  Finland  kommit lindrigast  undan. 

Då storleken  av naturainkomsterna är det osäkraste momen  

tet vid beräkningarna  av driftsöverskottet, har vi nedan för  

sökt belysa  dessa inkomsters  inverkan på beskattningsprocenten  

grupperad  enligt skogsarealstorlek.  

Tabell 2. Naturainkomsternas  inverkan på driftsöverskottet  
i Södra Finland  

Table  2. Influence  of cutting  for domestic use on surplus  in 
Southern Finland  

Som man  kan förutsätta minskar naturainkomsternas  bety  

delse  kraftigt med växande  skogsareal.  Det  förefaller  troligt, 

att  den verkliga beskattningsnivån  för små  skogsarealer  legat  

Storleksklass  

enligt skogsareal  
Classification  "by 

Andel av total 

inkomster  

Share of total 

forest area  income 

ha % 

0-10 3.8  

10-25 2.0 

25-50  1.8 

50-100  1.1 

100+ 0.5  
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något under framräknade  värden. Detta  närmast  på grund av den 

mänskliga naturen, som lätt glömmer eller undervärderar  in  

komster,  men inte utgifter i samband med "beskattning. Det är 

också  skäligt  att antaga,att naturainkomsternas  proportionella  

storlek inte har nämnvärt  växlat  inom övriga områden.  Observe  

ras  bör dock, att småskogslägenheternas  antal  kraftigt minskar  

vid en förflyttning mot norra  och  nordöstra  Finland.  

Beträffande resultatens jämförelseduglighet i större 

sammanhang  kan  framhållas, att  bokföringslägenheternas  skogar  

som regel  befinner sig i något bättre  skick  än  medeltalet  pri  

vatskogar, vilket kan  anses ha inverkat sänkande  på beskatt  

ningsprocenten.  

Under åren  1961-64 kan  beräknas, att överavverkningen  i 

södra Finland  i medeltal utgjorde 8 % årligen. Denna  procent  

erhålles,  om man  jämför medelavgången  för 1961-64  (39*06  milj. 

enligt ERVASTI) med den i Mera II föreslagna awerknings  

x 

kvoten  36 milj. m . Man  kan  följaktligen motivera en justering 

av det årliga driftsöverskottet  med en  motsvarande procent  så  

som  varande skattefri kapitalavverkning. Slutliga uppgifter, 

som  skulle  omfatta enbart  privatskogssektorn,  saknas  tillsvi  

dare, men förhandsberäkningar  tyder  på att andelen  timmerskog  

ökat  (KinJSELA) . Härigenom  har virkesförrådet, trots överav  

verkning,  tillvuxit  värdemässigt. På  grund av ett bättre eko  

nomiskt utgånsläge  kan antas, att på bokföringslägenheterna  

företagits mindre kapitalavverkningar  än  inom privatskogssek  

torn i sin helhet. I utjämnande riktning inverkar också  an  

vändningen  av 1964 års beskattningsvärden  och första  leverans  
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zonens siffror. Det förefaller därför troligt, att de fram  

räknade  värdena  inte skulle nämnvärt  förändras, om alla dessa  

osäkra  faktorer ytterligare  skulle tia kunnat granskas  i detalj.  

Om också  beskattningsnivån  i sin helhet varit förhållande  

vis låg, förekommer  synnerligen  stora kastningar  ide enskilda  

fallen. Detta framgår bäst av  följande framställning, där 

materialet delats  i  två  grupper: Södra  Finland  och  Övriga om  

råd  en.  

Fig. 2. Spridningen av beskattningsprocenten  på bokförings  
lägenheterna i Södra Finland  i medeltal åren 1960-64.  

Fig. 2. Distribution of taxation percentage  on estates in 
Southern  Finland,  average 1960-64 
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Fig. 3. Spridningen på bokförings  
lägenheterna  i Övriga  Finland  i  medeltal åren  1960-64-. 

Fig. 3. Distribution  of taxation percentage  on estates  else  
where in Finland,  average 1960-64  

Som av figurerna  framgår ,
förekommer  också  direkta drifts  

underskott.  I Södra  Finland  utgör dessa  lägenheter 1 % av  liela 

antalet och inom övriga områden  5-3  %,  varav hälften  inom 

Södra  Österbotten.  Praktiskt  taget alla  dylika lägenheter,  där 

alltså skogsägaren  har haft större utgifter än  inkomster  från 

sin  skog, är mindre än  25 ha. Under 100 %ig  "beskattning  upp  

visar i Södra  Finland 70 % och i  övriga områden  73 % av an  

talet lägenheter. De största grupperna  är koncentrerade  mellan  

20-60  %. Bland  för högt beskattade  lägenheter  finns ett  be  

tydande  antal  sådana, där beskattningsprocenten  är mellan 200  

och 500. I enskilda, fall överstiger procenten t.o.m. denna  

gräns .  
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Om man försöker granska, huruvida en korrelation före  

finnes  mellan skogsarealen  och.  de för högt respektive  för lågt  

beskattade  lägenheterna  erhålles följande siffror. 

Tabell  3. För  högt respektive  för lågt beskattade  lägenheter  
i korrelation  till  skogsarealens  storlek i medeltal 
åren  1960-64.  

Table 3. Estates  over- and undertaxed in  correlation  to size  
of fores t area, average 1960-64  

Först då  skogsarealen  överskrider  100 ha,  utjämnas skogs  

inkomsterna  så mycket, att för högt beskattade  lägenheter  

knappt  förekommer  inom Södra  Finland
. I Egentliga Finland  be  

skattas  ännu  också  i denna  storleksklass  c. var tionde lägen  

het för högt. De  för lågt beskattade  lägenheternas antal  före  

faller att växa i proportion  till  sjunkande  skogsareal.  

32. Samfällighetsskogarna  

Eesultatet av materialinsamlingen  från samfällighets  

skogarna framgår a.v följande tabell, där en  uppdelning i 3 

storleksgrupper  genomförts. 

1-10 31.6  28.9  (-) (.33.3  

0-25  39.0 18.6 23.8  42.9  

:5-50  27.8 22.2  15.2 23.9  

>0-100  25.0 10.0 32.0  20.0 

00+ 0.7  14.3  11.1 18.5 
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Tabell  4. Förhållandet mellan, driftsöverskott  och beskattad  

inkomst  i samfällighetsskogarna  i Södra Finland  i  
medeltal åren 1960-64  

Table 4. Relationship  between surplus and taxable income on 
collective  forests in Southern  Finlandjaverage  1960- 
64 

Som det framgår är driftsöverskottet minst  för de medel  

stora  skogarna,vilket  medfört den högsta  beskattningsprocenten.  

Några betydande  olikheter  på grund av skogsarealens växlingar  

kan dock inte konstateras.  

Förhållandet  mellan driftsöverskottet  och den beskattade  

inkomsten synes i medeltal röra sig ganska  nära  de tal,  som er  

hölls från bokföringslägenheternas  material (Södra Finland  61.3  

%, Egentliga  Finland 56.4  %). Samfällighetsskogarna  represen  

terar något virkesrikare  skogar  än  normalt  "(jfr Ilvessalo  1962 

s. 160), och de har redan en  längre  tid stått  under  yrkesmässig  

skogsskötsel.Vid  virkesförsäljningar  uppnås  kanske  också  bättre  

priser  på  grund av stora leveranskvantiteter.  Å andra sidan  är  

säkerligen  utdrivningsväglängden  längre än  för flertalet privat  

skogar. Likaså  tillkommer för samfällighetsskogarna  större ut  

gifter för skogsbaracker  och andra kostnader  i samband  med om  

händertagandet  av utdrivningsmanskapet .  

Om man granskar, huru stora kastningar  i beskattningshan  

Storleksklass  

enl. skogsareal  
Classification  

"by forest area  
lia 

Driftsöverskott  

Surplus  

mk/ha 

Beskattad  inkomst  

Taxable  income  

mk/ha  

% 

% 

0-500  84.27 44.75 53.1  

500-1000  72.72  42.80  58.8  

1000+  75-84  43.05  56.8  

[ed eltal 
77.61 43.53  56.2  

Lverage 
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seende som förekommer  inom.  samfällighetsskogarna,  får man  föl  

jande "bild. 

Fig. 4. Spridningen av beskattningsprocenten  i samfälligliets  

skogarna  i medeltal åren 1960-64 

Fig. 4. Distribution  of taxation percentage on collective  

forests,  average  1960-64  

Spridningen av beskattningsprocenten växlar märkbart  

mindre än för bokfördngslägenheterna.  För högt beskattade sam  

fällighetsskogar förekommer endast i ringa utsträckning, och  

huvuddelen  av materialet är som synes koncentrerad  kring 40- 

60 % stapeln.  Driftsunderskott  är en helt okänd företeelse.  
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I  skogskommitténs förslag (Metsäverokomitean  mietintö 

1965) föreslås att den mindre växtliga skogsmarken, vilken 

enligt "bestämmelserna  hänförts till V:te skatteklassen,  som 

impediment skulle lämnas  utanför beskattningen. Enligt tidi  

gare "beräkningar  representerar  de mindre växtliga skogsmarkerna  

1-5 % av skogsmarkens  driftsöverskott.  Då  denna fråga granskas  

på "basen  av här insamlat material, erhålles följande  värden.  

Alltså den mindre  växtliga skogsmarkens  beräknade  andel  av 

hela beskattningsvärdet.  

Bokförings  lägenhet  erna Samfälliglietsskogarna 

Södra Finland 1.7 % 1.5 % 

Övriga  Finland 2.5 " 

Också  på basen av detta material kan  sålunda skogskommitténs  

förslag understödas, då kostnaderna  att hålla isär denna 

skatteklass  inte står i proportion  till faktisk  inkomstökning.  

4. JÄMFÖRELSER MED TIDIGARE UEDERSÖHOTGAR 

OCK DISKUSSION 

Att jämföra här erhållna forskningsresultat  med tidigare 

undersökningar är inte så lätt. Skogsbeskattningens  förnyelse  

kommitté har i sitt betänkande  från år  1942 (Metsäverotuksen  

uudistamissuunnitelma  1942 s. 33) publicerat  en jämförelse av 

driftsresultat och  beskattade  inkomster  på jordbrukslägenheter  

för åren  1931-38. Jämförelsemöjligheterna minskas  dock av en 

något olika  områdesindelning  och av materialets behandlings  
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sätt. Storleksgrupperingen  har nämligen utförts på "basen av 

jordbruksareal  och.  Södra  Finland är delad i tvenne områden: 

Sydvästra  och. Sydöstra  Finland. Större delen av Sydöstra Fin  

lands område blev efter kriget  på andra sidan om den nya 

gränsen. Dock  borde  det vara möjligt att utföra åtminstone  

medeltalsjämförelser . Om man beaktar penningvärdeförändring  

arna under denna  tid erhålles följande  tabell. (Levnadskost  

nadsindexet  var 1931-38 i medeltal 103 och 1964 2066, varför 

multipeln  20 använts.)  

Tabell  5. Driftsöverskott  och.  beskattningsnivå  vid skogsbruk  
i Sydvästra  Finland  respektive  Södra  Finland åren  
1931-38 och 1960-64  

Table 5. Surplus and taxation level on forest estates  in 
South-Western Finland and Southern Finland for 

1931-38 and 1960-64 

Enligt dessa siffror förefaller beskattningsnivån  att  ha  

stigit något  liksom  även  det verkliga  driftsöverskottet.  Över  

skottet  har i medeltal ökat  med c. t % årligen.  

Här använda  beräkningsmetoder  kan självfallet kritiseras.  

Redan termen driftsöverskott  är ett tolkningsbart  begrepp  (jfr 

Heikinheimo  1965 s. 1). I denna undersökning ingår  i över  

skottet  från bokföringslägenheterna, som redan konstaterades,  

eventuella inkomster  från kapitalavverkningar.  Också  ränte  

Drifts-  

överskott  

Surplus  

mk/iia 

Beskattad 

inkomst  

Taxable 

income  

mk/ha 

% av 
överskot  

% of 

surplus  

•931-38  (Kommitteb  e tänkand e)  63.40  31.00 49.0  

961-64  (Bokf öringslägenheter)  i 71.96  43.86  61.3  

IT   

(Samfällighetsskogar )  77.61  43.53  56.2  



29 

fordringar på  nedlagt kapital  har lämnats obeaktade.  Trots  

dylika tolkningsmoment  torde av undersökningen klart framgå,  

att skogsbeskattningen  i Finland  fortsättningsvis hållits på 

låg nivå.  Den relativt lindriga beskattningsprocenten  kan 

naturligtvis  försvaras  ur  många synpunkter.  Isynnerhet  bör  

ihågkommas att nu, då övergången till  odlingsskogsbruk är 

dagens lösen, bör investeringar  i skogen  på alla sätt upp  

muntras  (jfr  EID  I960). I detta hänseende  uppnås säkerligen  

bättre resultat,  om man  kan  påvisa, att  en förhöjd avkastning  

från skogen  ger skattefri  inkomst. 

Tyvärr sker detta  vanligen först efter beklagligt lång 

tid. Häri ligger det nuvarande beskattningssystemets  största  

svaghet. En skogsägare  kan bli tvungen  att i decennier  betala  

oskäliga  skatter  för sin skog,  vars skövling  föregående ägare  

gjort sig skyldig  till. 

Det förefaller klart, att  den enda praktiska  och rätt  

visa beskattningsgrunden  i skogsbruket  är en beskattning  på 

grundval  av verkliga inkomster. Denna  grundprincip  tillämpas 

som känt  i något olika former i de övriga  nordiska länderna  

(jfr  t.ex. KBOTH  I960). Av denna  undersökning  har framgått,  

att isynnerhet  för skogar  under 100 ha:s storlek är en verk  

lig inkomstbeskattning  av vikt  för att utjämna beskattnings  

bördan.  Beskattningsnivån  kan oberoende av vilket grundsystem 

som tillämpas hållas  på önskad  höjd t.ex. genom  överstor av  

dragsrätt för kultur- och andra skogsskötselkostnader.  
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