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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALL~I~G 

till Landstinget med förslag till 

1nnclsL1psJ<1g angöcndc iindring ~1\· 

landskapslagen om kommunalskatt f0r 

näringsverksamhet. 

Vid beskattningen av inkomst av näringsverksamhet har man från 

och med beskattningen för år 1978 haft rätt att göra en på de bctal<lu 

1öncrna baserad driftsrcscrvcring. Driftsrcscrvcringcn !ir kopp1:id 

till lagerreserveringen på så sätt att den som gör en driftsreserve

ring kan göra en lagerreservering om högst 40 procent. För att för

bUttra möjligheterna ti11 resu1tatutjämning för företag som snknar 

möjlighet att utjämna sitt resultat gcnomlagerrescrvering förcslör 

landskapsstyrelsen att driftsreserveringens maximibelopp höjs från 

15 procent till 20 procent av de betalda lönerna. Denna utveckling 

av driftsreserveringen skulle öka reserveringsmöjligheterna för före

tag i servicebranschen, vilka saknar omsättningstillgångar eller har 

sådana i endast ringa omfattning. Skattskyldig som gör <lriftsrcscr

vcring föreslås få göra en lagerreservering om högst 35 procent i 

stället för den nuvarande reserveringen om högst 40 procent. 

AV prakt is k a s k ä 1 före s 1 ås att 2 § 2 m 0 m . ' 3 0 § 4 m 0 m . 0 c h cl :i § 1 nDm • 

Hndra:s i överensstfönmelse me<l <le regler som gäller vid st·atsbcskatt

ningen. 

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (FFS 360/68) 

har ändrats på motsvarande sätt (FFS 838/82 och FFS 71/83). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till an

tagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angi!cncle ändring av lunclskapslagcn om kommunalskatt för nLiringsvcrk

samhet. 

I enlighet med landstingets beslut än~!:~ 2 § 2 mom., 28 § 

2 mom., 30 § 4 mom., 43 § 1 mom. och 46a § 1 mom. landskapslagen 

<len 25 juli 1969 om kommunalskatt för näringsverksamhet (32/69), av 
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<lessa lagrum 30 § 4 mom. och 43 § 1 rnom., sådana de lyder i 

landskapslagen den 10 april 1979 (30/79), samt .28 § 2 mom. och 

4(1a § 1 mom., sti<lana de 1ydcr i 1anLlsk:1ps1:1gc11 den _:R dc1.·l'llllicr 

1982 (52/82), som följer: 

2 §. 

All rörelse som skattskyldig bedriver utgör en och samma för

värvskälla. Varje självständigt yrke utgör en särskild förvärvs

kLil 1 a. 

28 §. 

Som kostnad för skatteåret betraktas på den skattskyldigcs 

yrkande ytterligare högst 50 procent av den del av anskaffnings

utgiften som enligt 1 mom. inte betraktas som kostnad, dock sJ 

;1tt för skattskyldig som under skatteåret gjort driftsreservering 

med stöd av 46a § eller som har tidigare gjorda oupplösta drifts

reserveringar betraktas högst 35 procent av den nämnda delen av 

anskaffni.ngsutgiften som kostnad för skatteåret. 

30 §. 

Har vid beräkning av utgiftsresten en del av de överlåtelse

pris och övriga vederlag, som under skatteåret erhållits för lösa 

anläggningstillgångar, inte kunnat avdras, betraktas denna del som 

skattepliktig intäkt för skatteåret. Fortsätter den skattskyldige 

sin näringsverksamhet och gör han sannolikt att han ämnar 8nskaffa 

nya förslitning underkastade anläggningstillgångar, betraktas det 

vid beräkning av utgiftsresten icke avdragna heloppet dock inte som 

intäkt för skatteåret, utan det avdras från anskaffningsutgifterna 

för förslitning underkastade anläggningstillgångar som tagits l 

bruk under de två följande skatteåren eller, om landskapsstyrelsen 

på den skattskyldiges ansökan på särskilda skäl så beslutar, även 

under flera följande skatteår. Belopp som inte på ovan nämnt sätt 

kunnat avdras beaktas som intäkt för det skatteår under vilket 

det senast bort avdras från anskaffningsutgifterna för anläggnings

tillgångar. 
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43 §. 
Fortsätter den skattskyldige sin näringsverksamhet och gör han 

sanno1 ikt att ham Limnar rcp;1rcra skadaJ.c c11cr ;lJlsk;1rr;1 ny;1 !"tfr

slitning underkastade anläggningstillgångar, beaktas skattepliktiga 

överlåtelsepris och övriga vederlag för anläggningstillgångar som 

avses i 34 § och 36-39 §§ med undantag för den del som motsvarar 

den oavskrivna anskaffningsutgiften för de nya anläggningstill

gångarna eller utgifterna för iståndsättande av de skadade an

lUggningstillgfingarna. Dverlätelsepris och vederlag eller den del 

därav som inte på ovan nämnt sätt avdragits under det skatteår 

då anläggningstillgång överlåtits, förstörts eller skadats, eller 

under tre skattcLlr eller, om Jandskapsstyrclscn pil <len sL1tt

skyldiges ansökan på särskilda skäl så beslutar, även under flera 

följande skatteår, beaktas som intäkt för det skatteår under vilket 

det senast bort avdras från anskaffningsutgifterna för anläggnings

tillgångar. 

46a §. 
Skattskyldig, med undantag för penninginrättning samt försäkrings

och pcnsionsanstaltcr, liir ;1vdr;1 under sk;1ttcilrct gjord drj lts

reservering som får uppgå till högst 75 procent av den skattskyl

diges vinst under räkenskapsperioden före verkställd driftsreser

vering, dock så att det sammanlagda beloppet av de under skatteåret 

och tidigare gjorda, oupplösta driftsreserveringarna inte får över

stiga 20 procent av summan av de löner för vilka förskottsinne-

l1ill lning erlagts och vilka hetalts under <le tolv månader som omedel

bart föregått utgången av räkenskapsperioden. 

Bestämmelserna i 28 § 2 mom. och 46a § 1 mom. tillämpas första 

gången vid beskattningen för år 1983. 

Bestämmelserna i 2 § 2 mom., 30 § 4 mom. och 43 § 1 mom. till

lämpas första gången vid beskattningen för år 1984. 

Mariclwmn den 3 november .1083. 

Lantr[tcl Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Elisabeth Carlsson. 


