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RFFS 1977:10
PENSIONSGRUNDANDE
INKOMST
LSM
Utkom från trycket
den 25 april 1977

Kungörelse
om kostnadsavdrag vid skogskörslor m m vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för år 1976;
utfärdad den 28 mars 1977.
Riksförsäkringsverket föreskriver med stöd av 4 § fjärde stycket lagen
(1959:551) angående beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om
allmän försäkring att följande skall gälla vid bestämmande av kostnadsavdrag
vid skogskörslor m m.
1 § Den som åtager sig skogskörslor och därvid regelmässigt själv deltager i
arbetet är att anse som arbetstagare i förhållande till virkesägaren, oavsett hur
ersättningen för arbetet beräknats.
Detta gäller för
1. skogskörare som utför körningsarbete med häst,
2. skogskörare som utför körningsarbete med av honom tillhandahållen traktor
om denna är av sådan beskaffenhet och storlek att den vanligen användes i
jordbruk eller är jämförbar med sådan traktor, samt
3. skogskörare som utför körningsarbete med annan traktor än av jordbrukstyp
under förutsättning att han stadigvarande knutits till virkesägaren.
Om skogsköraren är att anse som arbetstagare i förhållande till virkesägaren
är denne att anse som arbetsgivare även för den arbetskraft, som skogsköraren
anlitar till hjälp i arbetet.
2 § Har ersättning för utförda skogskörslor upptagits som enda inkomst av förvärvsarbete i jordbruk eller rörelse och utgör ersättningen i sin helhet inkomst av
anställning, skall de faktiska kostnader, som godkänts vid taxeringen, beaktas
såsom kostnad i anställningen.
3 § Förekommer både inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete skall kostnaderna för häst och fordon eller för traktor beräknas på följande
sätt
1. Vid körslor med häst beräknas kostnaderna för häst och fordon till 35 procent av den uppburna ersättningen för körslorna.

2. Vid körslor med traktor beräknas kostnaderna utgöra den del av utgiven
ersättning som återstår sedan en beräknad lön av 25 kr 75 öre per arbetad timme frånräknats.
Kan uppgift om antalet arbetade timmar inte erhållas vare sig från kontrolluppgift,
arbetsgivaruppgift, övriga tillgängliga handlingar eller vid förfrågan hos arbetstagare eller arbetsgivare, beräknas kostnaderna i förhållande till traktorns nyanskaffningsvärde. Nyanskaffningsvärdet skall svara mot dagspriset för inköp av
ny traktor av samma märke och typ och ny utrustning av samma slag som använts vid det aktuella arbetet.
Kostnaderna beräknas till nedan angivna procenttal av den uppburna ersättningen för körslorna.
Typ
1
2
3
4
5
6
7
8

Nyanskaffningsvärde
Under 15 000 kr
från 15 000 intill 25 000 kr
"
25 000 "
35 000 "
"
35 000 "
45 000 "
"
45 000 "
60 000 "
"
60 000 "
75 000 "
"
75 000 "
90 000 "
"
90 000kr

Kostnader
35 procent
45 "
50 "
55 "
60 "
65 "
70 "
75 "

4 § Har avdrag för fördyrade levnadskostnader eller resekostnader i anledning
av skogskörslor gjorts i jordbruks- eller rörelsebilaga till allmän självdeklaration
skall i första hand kostnadsberäkning enligt 3 § göras på ersättningen för körslorna. Till de därvid framräknade kostnaderna skall därefter läggas de fördyrade
levnads- eller resekostnaderna, minskade med eventuell erhållen kostnadsersättning.
5 § Har skogskörare utgivit ersättning till medhjälpare vid körslor skall, i de fall
medhjälparen använt körarens häst eller traktor avdraget för kostnaderna enligt
3 § beräknas på hela den ersättning som arbetsgivaren utgivit. Till dessa kostnader läggs lönen till medhjälparen.
6 § Har medhjälparen vid körslor använt egen häst eller traktor skall vid beräkningen av skogskörarens kostnadsavdrag ersättning till medhjälparen avdragas
från ersättningen från arbetsgivaren. Från resterande belopp avdrages körarens
egna kostnader beräknade enligt 3 §.
7 § Avdrag för kostnader i samband med skogskörslor får ske med högst det
belopp som motsvarar de sammanlagda avdragen i jordbruks- eller rörelsebilaga
till allmän självdeklaration.
8 § Använder skogshuggare egen motorsåg skall kostnaderna härför, i den mån
de faktiska kostnaderna icke är kända, beräknas till 15 procent av erhållen ersättning.
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Denna kungörelse tillämpas vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för år
1976.
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