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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till lan<lskapslag 

angående ändring av 11 § landskapslagen 

om kommunalskatt för gårdsbruk . 

414 

Enligt 11 § 5 mom. landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk sadant lag

rurrnnet lyder i landskapslagen den 15 april 1969 (15/69) är skattekubikmeterns 

5arronansättning fastställd medels de tidigare använda enheterna för virkesmätning, 

det vill säga teknisk kubikfot utan bark för timmer och travkubikmeter med bark 

för annat virke. Numera levereras emellertid allt virke mätt i fast kubikmeter 

med bark . 

På grund av de nya mätmetoderna har man i riket ändrat inkomstskatteförord

ningen för gårdsbruk så, att även skattekubikmeterns sammansättning anges ii fast 

kub i kmeter med bark (FFS 772/74) . Samtidigt gjordes vissa justeringar av de 

olika sortimentens andel i skattekubikmetern på basen av undersökningar som 

skogsforskningsinstitutet utfört. De ändrade bestämmelserna började tillämpas 

i riket och vid statsbeskattningen på Åland redan då 1974 års inkomster beskatta

des . 

Einedan allt virke numera säljes mätt i fast kubikmeter, är det icke möjligt 

för landskapsstyrelsen att erhålla de prisuppgifter, som erfordras för fastställan

de av skattekubikmeterns penningvärde enligt de nuvarande bestämmelserna om dess 

sannnansättning. Landskapsstyrelsen anser därför .att dessa bestämmelser bör ändras 

på samma sätt som i riket . 

Mecl hänvisning till det ovan anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

anvående ändring av 11 § landskapslaf.en om kommunalskatt för p,årdsbruk . 

I enlighet med Landstingets beslut ändras 11 § 5 mom. landskapslagen den 4 

april 1968 om kommunalskatt för gårdsbruk (6/68) sådant lagrummet lyder i 

landskapslagen den 15 april 1969 (15/69) såsom följer: 

11 §. 

En skattekubikmeter anses innefatta följande mängder virke av olika slag, 

angivet i fast kubikmeter med bark: timmer av barrträd 0,28, timmer av löv

träd 0,05, granmassaved 0,33, tallmassaved 0,19, lö'1rnassaved och lövved 0,21 

samt avverkningsavfall 0,10. 

Denna lag tillämpas första gången vid kommuna;j~sk~~tni/;~n för år 1976. 

Mariehanm, den 29 mars 1976. . lft!u~."~t;Jl,,,~- ~ 
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Lagberedningssekr eterare Chrl~~~ on . . 
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