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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL

NING till Landstinget med förslag 
till landskapslag angående ändring 

av 2 § landskapslagen om kommunal

skatt för bostadsinkomst i vissa 

fall. 

Enligt landskapslagen om kommunalskatt för bostadsinkomst i 
vissa fall (2/74) utgör bostaclsinkomst av stadigvarande bo-
stad tre procent av bostadens beskattningsvärde. Bostadsinkomsten be

skattas endast till den del som bostadens beskattningsvärde överstiger 

240.000 mark.Avsikten med lagen är att enbart bostäder med en.boendestandarq 
som är högre än den sedvanliga skall beskattas.Beskattningsvärdena höjs kontinuer-

ligt på grund av den allmänna prisutvecklingen. För att inte beskatt

ningen skall träffa även andra än som avsetts måste gränsvärdet 

för skattefrihet höjas i takt med beskattningsvärdena. Gränsvärdet 

höjdes senast den 7 juni 1984 och tillämpas första gången vid 

kommunalbeskattningen för år 1984. 

Med anledning av det ovan sagda föreslår landskapsstyrelsen 

att bostadsinkomst skall beskattas endast till den del bostadens 
beskattningsvärde överstiger 260.000 mark. Detta motsvarar en höj
ning med 8,6 procent av nu gällande belopp. Även i riket har 

liknande lagstiftningsåtgärder vidtagits (lagen om beskattning av 

bostadsinkomst i vissa fall FFS 505/73, ändrad FFS 780/84). 

Stadsstyrelsen och kommunalstyrelserna har beretts tillfälle 

att avge yttrande över förslaget. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till an

tagande 

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

angående ändring av 2 § landskapslagen om kommunalskatt för 

bostadsinkomst i vissa fall. 

I enlighet med landstingets beslut ändra~ 2 § 2 mom. landskaps

lagen den 7 februari 1974 om kommunalskatt för bostadsinkomst i 

vissa fall (2/74), sådant det lyder i landskapslagen den 7 juni 

1984 (38/84), som följer: 
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2 § • 

Bostadsinkomst av stadigvarande bostad beskattas inte till den 

del den till grund därför liggande bostadens beskattningsvärde 

understiger 260.000 mark. 

Denna lag tillämpas första gängen vid den beskattning som skall 

verkställas för är 1985. 

Marie hamn den 12 februari 1985. 

V i~ e 1 an tlr å d Gunnevi Nordman 

Lagberedningssekreterare Michael Patrickson. 


