Saker att ta beaktande när man
öppnar sin trädgård
Försäkringar
Trädgårdens ägare är arrangör för sitt eget evenemang under temadagen. Trädgårdsförbundet har inget särskilt försäkringsansvar, utan evenemangets försäkringsansvar sköts via
vars och ens hemförsäkring.
Polislov
Deltagande i temadagen Öppna Trädgårdar kräver inget evenemangslov eller anmälan till
polisen. Trädgårdsförbundet gör en anmälan om evenemanget och de trädgårdar som
deltar. Polisen önskar att man inte gör en separat anmälan om sin egen trädgård.
Det lönar sig att i förväg fundera på trafikarrangemangen och parkering eftersom det kan
dyka upp rikligt med besökare.
Kaffe- och plantförsäljning
Om du säljer plantor, kaffe eller annat motsvarande i din egen trädgård är det bra att veta
hur Skatteförvaltningen och Livsmedelsverket förhåller sig till detta. Trädgårdsägaren
ansvarar själv för att all verksamhet i trädgården följer de lagar och paragrafer som gäller
för försäljning. Det här gäller alla trädgårdar och deras verksamhet även på andra tider än
under temadagen.
z När en privat person säljer kaffe eller plantor i sin trädgård, räknas alla inkomster som
skattepliktiga inkomster. Försäljning som sker på den egna gården kan man i icke
yrkesmässig verksamhet ta en liten avgift, som täcker utgifterna. Man behöver inte göra
bokföring, men man ska anteckna inkomster och utgifter. Om resultatet blir på plus, efter
att man har räknat bort alla utgifter från inkomsterna, ska det meddelas som skattepliktig
inkomst i den egna beskattningen. Om resultatet blir på minus, kan inte
försäljningsförluster dras av i det här fallet.
z Ifall försäljningen är fortgående, påminner verksamheten om näringsidkande och är
därför skattepliktig och bör bokföras. Ifall deltagaren idkar plantförsäljning som sin näring,
anses även plantförsäljningen från den egna gården under temadagen som
näringsidkande. Plant- och kaffeförsäljning på parkeringsplats eller motsvarande allmänt
område likställs med torgförsäljning och är därför också skattepliktigt.
z Om du vill ha försäljning i din trädgård, men är osäker på vilka regler som gäller, ta då
kontakt med Skatteförvaltningen.

z Bekanta dig med Livsmedelsverkets regelverk för plantförsäljning. Kom ihåg, att en
privat person inte får sälja eller dela ut växter som är värdväxter för päronpest utan
växtpass. För att kunna få använda växtpass för sina plantor, måste man ha gått en
utbildning som Livsmedelsverket anordnar.
z Man måste registrera sig i växtskyddsregistret, om värdet för fleråriga växterna för
plantering på friland som saluförs överstiger 10 000 euro per år (inklusive moms) eller om
verksamheten är sådan, att du behöver utfärda växtpass för värdväxter för päronpest.
z Om du vill sälja plantor på din trädgård, men är osäker vilka regler gäller dig, ta då
kontakt med Livsmedelsverket.
Livsmedelverkets anvisningar som gäller vid försäljning av plantor:
Om registrering:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/vaxtproduktion/vaxthalsa/overvakning/registrering/
Användning av växtpass:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/vaxtproduktion/vaxthalsa/overvakning/Anvandningav-vaxtpass/
Krav på distansförsäljning:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/vaxtbranschen/parti--och-detaljhandel-av-tradgardsvaxter/distansforsaljning-till-konsumenter/
Beställning av växter på webben:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/skog-och-tradgard/fritidsodlare/bestallningav-vaxter-pa-webben/

