
Betalplan med ränta 
- så fungerar det

Se både skogen 
och pengarna växa



I skogsbruksplaner finns ofta skogsbestånd 
som inte har någon åtgärd alls. När du avverkar 
mogen skog och ersätter den med yngre, snabbt 
växande bestånd kan du ytterligare öka värdet 
på din fastighet. Värdetillväxten i din mogna skog 
är oftast låg - den kan till och med vara negativ 
eftersom mogen skog riskerar att drabbas av 
rötangrepp och vindfällen. I mogna skogar är 
det även viktigt att tänka på utvecklingen av 
naturvärden. Om du väljer att avveckla mogen 
skog kan du nu upprätta en betalplan med 
ränta hos Stora Enso på hela den oskattade 
skogslikviden. 

Utveckla produktionen i din skog
Många skogsägare betalar allt för mycket skatt 
vid en slutavverkning. Att fördela ut intäkten över 
flera år är ett sätt att minska den totala skatten. 
Där är vår tjänst betalplan ett perfekt verktyg. 

Med betalplan delas likviden från försäljningen 
upp på minst två år, och du får ränta på hela 
den avsatta likviden, före beskattning. Genom 
att utnyttja dina avverkningsmöjligheter och 
använda betalplan med ränta kan du låta likviden 
stå obeskattad hos oss i upp till 10 år, till en bra 
avkastning. 
 
Generationsskifte
Står du inför ett generationsskifte? Då är det, 
i de flesta fall, skattemässigt fördelaktigt att 
avverka skogen innan den lämnas över till 
nästa generation. Som aktiv pensionär har du 
ofta större möjlighet till en lägre beskattning 
på intäkter från skogen än generationen som 
kommer efter.  

Var smart - lämna över växande ungskog med 
framtida potential till generationen efter dig. 

Bättre avkastning ger nya 
möjligheter i din skog



Ta beslut om avverkning 
Skog som står för länge utvecklar inte det ekonomiska värdet, den kanske till och med minskar i 
värde. Avverka din mogna skog i rätt tid innan det går för långt och du börjar förlora pengar.

1.

2.

3.

4.

5.

Kontakta Stora Enso 
Tillsammans med din virkesköpare går ni igenom vilka bestånd som är mogna för avverkning. I 
det här läget är det också dags att fundera på vad som ska ske med likviden.

När avverkningen är utförd
När avverkningen är klar och allt virke är inmätt kan vi fastställa likvidens storlek och upprätta en 
betalplan med ränta.

Teckna betalplan med ränta
Ett avtal om betalplan med ränta tecknas i samband med slutredovisningen. Räntan bestäms 
utifrån hur många år du väljer att binda din likvid. 

Bestäm när du vill ha dina pengar
Räntan på den obeskattade likviden beräknas från och med datumet på avtalet. Räntan 
utbetalas en gång per år.

Visste du att
Du kan sätta av hela likviden till en betalplan, till skillnad från ett skogskonto där du enbart kan sätta av 
60 %. Räntan på betalplanen är ett bra bidgrag till den skogsvård som uppstår efter avverkning. Du kan 
alltså starta om med en ny skog som ger dig ännu högre avkastning, och framförallt: risken minskar att 
skogen torkar, drabbas av röt- eller stormskador.

Att få din betalplan är enkelt. Här beskriver vi i fem enkla steg 
hur du går till väga för att få ut mer av din avverkning.

Betalplan med ränta
5 enkla steg



Så fungerar 
betalplan med ränta

• Hela likviden vid en avverkning kan avsättas till en   
 betalplan och generera ränta.

• Här får du ränta på oskattade medel jämfört med de flesta   
 andra investeringsformer där pengarna först beskattas. 

• Räntan baseras på aktuell ränta vid avräkningstillfället   
 och antal år likviden binds på. Se aktuella räntor på   
 storaensoskog.se

• Pengarna går att sätta av till skogskonto efter att       
 betalplanen löpt ut för att ytterligare skjuta upp   
 beskattningen.

• Vid uttag beskattas räntan som inkomst av 
 näringsverksamhet under året.

• Vid ett eventuellt dödsfall finns pengarna 
 tillgängliga för dödsboet utan uttagsavgift. 

• Lägsta insättning samt uppdelning per år är 
 10 000 kr, på minst två år. Det innebär att 
 minsta avräknat belopp är 20 000 kr.

• Kapitaliserad ränta betalas ut i januari varje år, och kan  
 inte återinsättas. 

• Stora Enso står som garant för avsatt virkeslikvid.

• Betalplanen kan endast användas när skog säljs 
 på rot som avverkningsrätt.

• Förtida uttag medges med vissa restriktioner:
 – Ett uttag per år, alltid minst hela nästkommande utbetalning
 – Förtida uttag måste aviseras minst 30 dagar innan utbetalning
 – Avgift för förtida uttag är 4 % av uttagsbeloppet eller minst 1000 kr

• Betalplanen är personlig och flexibel. Om två delägare  
 avverkar, kan en av dem ta ut hela sin andel medan den  
 andre kan göra en avsättning till betalplan med ränta.



Så gör slag i saken redan nu. Nyttja möjligheten till bra tillväxt på ditt skogskapital, genom att avverka 
skog som är mogen och placera likviden på en räntebärande betalplan hos oss. Kontakta en av våra 
virkesköpare för mer information om betalplan med ränta, och vad det innebär för din skogsfastighet. 

• Minska risken för storm, torka, röta och insekter i överhållen skog. 

• Ersätt lågproducerande mogen skog med nya bestånd som har högre tillväxt och därmed  
 bättre förräntning.

• Få bättre ränta över tid än vad ett skogskonto ger, då hela intäkten kan sättas av. 

• Med betalplan med ränta får du ett enkelt och bra verktyg för att avsätta pengar, och  
 därmed kan du öka värdet på din skogsfastighet inför framtiden.

• Utbetalning och beskattning kan skjutas fram till lämpligt tillfälle - samtidigt som du får  
 ränta på hela beloppet.

Därför ska du avverka nu:

Här har du en sammanfattning av de punkter som talar för 
att du ska avverka ditt mogna skogsbestånd.



Stora Enso Skog AB
Besöksadress: Åsgatan 22
791 80 Falun
Telefon växel: 01046-40 000
www.storaensoskog.se

Du kan lita på oss
Vi tror på skogen och att skogsråvaran 
har en självklar plats i ett hållbart 
samhälle. Vi förvaltar och utvecklar 
ett av Sveriges största skogsinnehav 
med stor erfarenhet och kunskap, 
där ett hållbart brukande är centralt. 
Tillsammans med oss bidrar du till en 
hållbar framtid.

Riskfritt
Även om den mogna skogen skulle 
ha växt ytterligare något tar du ingen 
risk genom att avverka den nu. Du 
får ändå en god avkastning på ditt 
kapital genom betalplan med ränta, 
samtidigt som du kan nyplantera och 
öka tillväxten på din skogsfastighet 
ytterligare. Effekten blir dubbel 
förräntning på din skog.

  

6 goda skäl för att välja 
Stora Ensos betalplan med ränta

Ränta på obeskattade medel
Tänk på att räntan du får är på den 
obeskattade likviden. Om du investerar 
intäkten på annat sätt måste den 
först skattas fram, vilket gör det 
räntegrundande beloppet avsevärt 
mindre.

Mogen skog minskar i värde
Mogen skog löper risk att drabbas 
av vindfällen och rötangrepp i större 
utsträckning än växande skog, vilket 
gör att den minskar i värde. I mogna 
skogar är det också viktigt att tänka på 
utvecklingen av naturvärden. Plantera 
nytt och se till att du utnyttjar hela 
potentialen i din skog!

Vassare än skogskonto
Hos oss får du ränta på hela 
virkeslikviden, istället för endast 60 % 
som på ett skogskonto. Dessutom tål 
vår ränta att jämföras.

Avverka nu
Skogsskattelagstiftningen ger möjlighet 
att skatta fram avverkningsintäkter 
på ett förmånligt sätt. Använder du 
vår tjänst betalplan med ränta kan 
du dessutom samordna intäkter och 
utgifter i tid, så att de passar dig och 
dina behov. Under tiden får du ränta på 
dina oskattade pengar.
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