
till Landstinget med förslag tl.H landskapslag 

angående ändring av 1andskaps1agen om kom

muna1ska tt för näringsverksamhet, 

Anslutningsavgifter till s.k, samfund som upprätthåller el-, telefon-, \·atten-1 

avlopps- eller fjärrvärrneJednlngsnät, vllka kan åt.erbetaJ.as eller vilka berättigar 

tiH förmåner sorn på 1Tedje per.son ä.r enHgt 6 § 1 rnom, 3 

agen om for närlngsvcrksamhet inte 

inkomst. AnslutnJ.ngsavgi:l:terna är enligt 16 § 3 punkten samma lag inte sådana 

utgifter för inkomstens fötvärvande eUer bibehållande som kan avdra.s vid beskatt

ningen. I praxis har vissa oklarheter förekommit huruyida de ovan nämnda 

bestämmelserna .J.ven anslutningsavgifter till samfund som bedriver ka.bel

televisionsverksamhet. Eftersorn avgiften för anslutning tiH kabelte1edslonsnät är 

av samma natur som anslutningsavgifter som nämns i 6 § 1 rnom, 3 punkten och 

16 § 3 punkten landskapslagen om kommunalskatt för naringsverksamhet föreslås 

att nä~nnda lagrum att ordet telefonnät ersiitts med t1:1e11ä.t. 

Begreppet tdenä t \nnefa ttar även kabelte!evis ionsnät. 

I 3 ka,p, 1andskapslagen orn komn1unalskatt för n:~.rlngsverksamhet finns 

melser om 

utgifter och förluster. Några uttryckliga bestarn

a\' anska.finlngsutglfter för kraftöverföringsledningar ingår 

inte i lageno I :.>yfte att klargöra att l 30 § ingående ankrivningsreg1erna skaH 

tiLlä.mpas på kraftöverförlngslednlngar föreslår lanclskapsstyrelsen att en bestärn-

me.lsc dtirom införs 31 §o ay 31 § förutsätter en lagteknisk 

59 §, 

I riket har liknande .lagstHtningsåtgärdcr 

han visning det Landstinget tiH 

tandskapslag 

angående ändring av 1andskaps1agen om kommunalskatt för näringsverksamhet 

1 enUghet 

6 ~ I mom, 3 punkten7 16 § 3 punkten och .59 § 1andskaps1agen d12n 25 

juH l %9 om kommunalskatt för nädngsverksamhet (32/69) samt 

som 



6 

är Icke~ 

3) av samfund som upprätthåller e!-, tele~, 

lednlngsnät uppburna. ans1utningsavgif ter som 

förn1~iner vilka be <Jtt överföra p.''t tredje 

!6 § 

och b 

l eh 
n1ngsnät7 som tiU den skattskyldige då denne 

som medfört eller sorn ber~1 

skattskyldige rä att 

3 § 

avskrivs övr 

in sätt som 

59 § 

JJ_ § 1 momo 

bruk och 

på 

sorn 

som ti.!l 

från den förmån 

förmåner som 

veder tas säsom 

Denna lag tLUämpas första gången vid beskattningen för I 986. 

den 14. 

Lan råd 

Lagberedningssekreterare Birgitta Björkqvist 


