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Exempel på värderingsuppgifter

Åker: värdet varierar för olika regioner mellan 1 900–11 000 euro/ha inklusive täck-
dikens värde 500 euro/ha eller 10 % av åkerns värde.

Skog: som gängse värde för skog anses i första hand vara en värdering utförd av 
skogsvårdsförening, skogscentralen eller av annan sakkunnig inom branschen. Om 
arealen är under 15 ha krävs normalt inte utredning. Ifall ingen värdering fi nns att tillgå 
använder skattemyndigheterna i praktiken ett för olika områden fastställt värde (t.ex. 
Nyland 5 500 euro/ha och Österbotten 3 500 euro/ha).

Via e-tjänsten Hyrrä kan man ansöka bl.a. om de 
investerings- och startstöd som är avsedda för gårdar.      

Mervärdesbeskatt-
ning
När verksamheten fortsätter 
efter generationsväxlingen 
så behöver inte säljarna 
betala mervärdesskatt vid 
försäljningen. Det är endast 
om säljarna tar ut maskiner 
eller redskap för privat bruk 
som mervärdesskatt ska 
betalas.

Överlåtelseskatt
Vid köp av fastigheter ska 
köparen betala 4 % i över-
låtelseskatt. Om köparen 
beviljas räntestödslån för 
fi nansiering av köpet så be-
höver man oftast inte betala 
överlåtelseskatt.

Startstöd och ränte-
stödslån
Det kommer att komma nya 
regler för startstödet och 
räntestödslånet från och 
med 2023. I skrivandets 
stund är dessa inte kända. 

Pensionsalternativ
Överlåtarna av gården 
måste få sin inkomst tryg-
gad samt boendet ordnat, 
ifall de har varit heltidsjord-
brukare och bott på gården. 
Pensionsåldern har stigit och 
de som är födda år 1958 kan 
gå i ålderspension månaden 
efter att de fyllt 64 år. Ålders-
pensionsgränsen stiger med 
3 månader per årsklass fram 
till de som är födda år 1962. 
Deras pensionsålder är 65 år 
och den pensionsåldern gäl-
ler även för de som är födda 
1963 och 1964. Det är ännu 
inte beslutat om pensions-
åldern för de som är födda 
1965 och senare.

Det fi nns även möjlighet att 
lyfta partiell förtida ålders-
pension om man har fyllt 61 
år (62 år för de som är födda 
1964 och senare). Man kan 
välja om man lyfter 25 % 
eller 50 % av sin intjänade 
pension. Eftersom man lyfter 

pensionen i förtid så minskas 
den på ett bestående sätt 
(0,4%/mån som man lyfter 
den före sin pensionsålder). 
Man kan arbeta obegränsat 
fast man lyfter en partiell för-
tida ålderspension och man 
tjänar fortsättningsvis in pen-
sion ifall man arbetar.

Om hälsan är svag kan 
även invalidpension eller 
arbetslivspension vara ett 
alternativ.

Värdering av gårds-
bruksegendom
Värderingsgrunderna fast-
ställs av skattestyrelsen. För 
att få hjälp med värderingen 
kan du t.ex. vända dig till de 
regionala sällskapens ekono-
mirådgivare. I praktiken gör 
rådgivaren upp en värdering 
på basis av handlingarna i 
listan till höger. Värderingen 
fastställs av Skatteverket när 
beslutet på ansökan om för-
handsavgörande kommer.

Riktlinjer för effektiv marknadsföring

Vid planering av marknadsföring för ett företag eller en verksamhet är 
det bra att ta i beaktande vad som ska säljas och vilket budskap som ska 
förmedlas. Det lönar sig att fundera på om hela eller delar av marknads-
föringen kan utföras av företagaren eller om ett marknadsföringsföretag 
behöver anlitas för uppgiften. Budgeten och företagarens egna tidsramar 
påverkar beslutet.
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Företagets namn och en 
logo som är i linje med fö-
retagets verksamhet är två 
saker som är bra att ha syn-
liga och kan användas på 
många ställen. Men innan 
användning av dessa bör 
man kontrollera att de inte 
redan är i användning av nå-
got annat företag. Genom 
att registrera varumärket 
vid patent- och registersty-
relsen (PRH) får företaget 
ensamrätt till det, om detta 
fi nns det mer att läsa på de-
ras webbsidor.

Logon och/eller företags-
namnet kan synas på nät-
sidan, sociala medier, på 
försäljningsstället och även 
i personalens och företaga-
rens egen arbetsklädsel. Fö-
retagsbilen och eventuella 
arbetsfordon lönar sig även 
att ha tejpade med företa-
gets namn och logo. Använd 
dem även i signaturen i e-
posten, tillsammans med 
nätsidans adress, kontakt-
uppgifter samt på sociala 
medier. Använd även logon 
på kvitton, kassar, lådor, 
allt som kunden kan tänkas 
bära med sig. Då syns före-
taget även då kunden går 

hem med företagets varor i 
sin kasse. 

Vad hjälper kunden att hitta 
service och produkter i bu-
tiken? Till exempel enhetliga 
arbetskläder för personalen 
gör att de syns bättre och 
urskiljer sig ur mängden. Är 
prissättningen tydlig i bu-
tiken för varje produkt? Är 
eventuella nedsatta priser 

tydligt markerade för vilka 
produkter det gäller? Även 
för företagare som gör upp-
drag på olika arbetsplatser 
är synligheten viktig. Före-
tagsbilen eller arbetsma-
skinen med tejpningar och 
arbetstagarna/företagaren 
iklädd arbetskläder med 
företagets kännetecken 
väcker uppmärksamhet och 
berättar om företaget.


