
Med denna blankett lämnar du uppföljnings- 
uppgifter om skogsgåvoavdrag enligt dina 
anteckningar för skogsbruket. Uppge beloppet 
av skogsgåvoavdrag under skatteåret, belopp 
som ska intäktsföras vid eventuell överlåtelse 
samt uppföljningsuppgifter för de minimis- 
grundat stöd.

1 Personuppgifter och skatteår

2 Uppgifter om grunden för skogsgåvoavdraget

3 Yrkande om skogsgåvoavdrag för skatteåret

4 Skogsgåvoavdrag som ska intäktsföras

5 De minimis-stöd

Namn Personbeteckning Skatteår

Skatteförvaltningen
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2L SKOGSGÅVOAVDRAG

2.1 Sammanlagda avdragsgrunder för skogar som du fått i gåva1)  ....................................

3.1 Skatteårets skogsbrukskapital sammanlagt minskat med företagaravdrag3)  ...............

Belopp som ska intäktsföras som kapitalinkomst av skogsbruket5)

Det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd som beviljats av andra myndigheter 
än Skatteförvaltningen under skatteåret och två föregående skatteår

Ange endast de stödbelopp för vilka det i stödbeslutet direkt hänvisas till en de minimis-grund. Exempelvis de vanligaste jordbruksstöden 
eller stöd som beviljats med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk är däremot inte de minimis-grundade stöd.

Skogsgåvoavdraget anses vara de minimis-grundat, med andra ord ett statligt stöd av mindre betydelse. När stöd beviljas tillämpas 
Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Det sammanlagda beloppet av de minimis-grundade stöd får inte överstiga 
200 000 euro under skatteåret och de två föregående skatteåren.

Skatteförvaltningen beräknar beloppet av de minimis-baserade statsstöd i beskattningen enligt dina deklarationsuppgifter. Beloppet ser 
du på ditt beskattningsbeslut.

2.2 Tidigare använt skogsgåvoavdrag2)  ..............................................................................

3.2 Skatteårets skogsgåvoavdrag4)  ....................................................................................

2.3 Beloppet av avdragsgrund som står till förfogande (= punkt 2.1 - punkt 2.2)

3.3 Skogsgåvoavdrag som använts sammanlagt (= punkt 2.2 + punkt 3.2)

1) På skatt.fi kan du läsa mer om hur avdragsgrunden för skogsgåvoavdrag fastställs.
2) Om du har lämnat in blankett 2L tidigare, se punkt 3.3 i den.

3) Uppgiften framgår av din förhandsifyllda skattedeklaration.
4) Beloppet av skogsgåvoavdrag får uppgå till högst 50 % av kapitalinkomsten av skogsbruk efter att företagaravdraget dragits av  

(punkt 3.1). Avdraget får inte överstiga den avdragsgrund som står till förfogande (punkt 2.3). Dessutom ska avdraget under ett  
skatteår minst uppgå till 1 500 euro.

5) Om du i gåva har fått skog av vilken du överlåter 10 -100 % innan 15 år har gått från gåvan, ska de skogsgåvoavdrag som du 
gjort intäktföras. Räkna ihop de skogsgåvoavdrag som du gjort och höj beloppet med 20 %. Ange summan som kapitalinkomst av 
skogsbruket för överlåtelseåret.
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Datum Underskrift Telefonnummer

Uppgifterna i datafälten läses optiskt. Information som har skrivits någon annanstans på blanketten behandlas inte. Använd endast sådana 
blanketter som du skrivit ut på skatt.fi, inte kopior av dem. Kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt.

DEKLARERA PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt
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