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Remissyttrande till Skatteverkets promemoria Vissa ändringar i bestämmelserna
om fastighetstaxering av lantbruksenheter
Sveriges Jordägareförbund har genom remiss den 3 mars 2020 beretts tillfälle att avge
yttrande över Skatteverkets promemoria ”Vissa ändringar i bestämmelserna om
fastighetstaxering av lantbruksenheter”.
Promemorian har utrett vissa ändringar av bestämmelserna i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) avseende lantbruksenheter, närmare bestämt bestämmelserna om
normenheter och värdefaktorer för ekonomibyggnad och åkermark samt
skogsbruksvärde i fastighetsdeklarationen.
Sveriges Jordägareförbund,
promemorian.

nedan

Jordägareförbundet,

tillstyrker

förslagen

i

Jordägareförbundet har dock följande synpunkter på förslagen som tar sikte på
förtydliganden i avsnittet under rubriken ”4.3.3 Skatteverkets förslag” på sidan 16 i
promemorian.
I Sverige odlas energiskog i form av poppel och hybrid-asp på uppskattningsvis 3000
hektar,
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/energigrodor/poppelochhybri
dasp.4.32b1a07c14e037e92813c88d.html.
Till denna areal skall fogas salixodling om cirka 18 000 hektar,
http://www.miljoportalen.se/mark/markanvaendning/energiskog-flera-flugor-i-ensmaell
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Dessa arealer räknas som jordbruksgröda och berättigar till gårdsstöd för odlingen som
måste skördas senast vart tjugonde år, men kan skördas som flis betydligt tidigare. Med
det remitterade förslaget kan av allt att döma även dessa arealer komma att ingå i de
laserscanningar som ligger till grund för skogliga grunddata. Den odlade arealen av
energigrödor kommer sannolikt att öka i betydande mån i Sverige i takt med större
efterfrågan på biobränsle, inte minst gäller detta poppel och hybridasp. Enligt
skatteverkets rättsliga vägledning räknas som energiskog mark bevuxen med träd och
buskar som skördas inom 3–5 år,
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.2/3436.html#h-Markfor-plantskoleverksamhet-och-energiskog.
Man kan därför utgå ifrån att allt större arealer som rätteligen skall taxeras som
jordbruksmark kommer att föreslås taxeras som skogsmark med det remitterade
förslaget.
Skatteverket avser enligt förslaget att i fastighetsdeklarationen informera om hur
förslaget till skogsbruksvärde har beräknats och hur beräkningen skiljer sig från den som
gjordes vid föregående taxering. Skatteverket avser att samtidigt tillhandahålla den
skattskyldige ett särskilt informationsmaterial angående förändringen, med tydlig
angivelse om att det fortfarande är fastighetsägarens ansvar att se till att uppgifterna i
fastighetsdeklarationen är korrekta.
Mot bakgrund av vad som ovan sagts angående energiskog, vill Jordägareförbundet
poängtera att Skatteverket, förutom att framhålla att det fortfarande är fastighetsägarens
ansvar att se till att uppgifterna i fastighetsdeklarationen är korrekta, även bör upplysa
om att det i många fall är den skattskyldige som har bäst förutsättningar att lämna ett
korrekt skogsbruksvärde, såsom när energiskog rätteligen skall taxeras som åkermark
och inte ingå i skogliga grunddata, eller när en ny skogsbruksplan finns att tillgå eller om
gallringar och avverkningar nyligen har utförts på fastigheten.
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