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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag om kommunalskatt för 

gårdsbruk. 

Kommunalbeskattningen av lantbruket har såväl i landskapet som i 

riket alltsedan början av 1920-talet grundat sig på den s.k. areal

beskattningsprincipen, vilken innebär att till grund för beskattningen 

av markerna lagts en årlig medelavkastning, som beräknats uppstå i de 

olika kommunerna med beaktande av de olika markernas bon1tet och klas

sificering. Denna arealbeskattning har kompletterats med beskattningen 

av den s.k. husbondelönen. Då detta beskattningssystem togs i bruk, 

och förhållandevis länge därefter bedrevs lantbruket överall.t i huvud

sak enligt likartade riktlinjer . Mekaniseringen av lantbruksproduk

tionen, tillkomsten av nya odlingsväxter och avfolkningen på landsbyg

den har medfört en påtaglig specialisering av lantbruket, som skatte

myndigheterna icke enligt nuvarande beskattningssystem kan taga till

börlig hänsyn till. Inte heller kan man enligt det nuvarande skatte

systemet beakta olikheterna i produktivitetsgrad hos bruksenheterna 

eller jordbrukets intensitet och den inverkan brukningsenhetens storlek 

har på avkastningen per hektar och inte heller i allmänhet företagarens 

personliga insatser för lantbrukslägenhetens bärkraft. 

I riket tillsatte statsrådet år 1958 en kommitte med uppdrag att 

uppgöra förslag till revision av lantbruksbeskattningen. Denna lant~ 

bruksskattekommitte hade färdigställt sitt betänkande år 1961 (kommitte

betänkande nr 3/1961 ), i vilket den framhöll, att deh nuvarande be

skattningen av lantbruket icke längre uppfyller de krav, som bör stäl~ 

las på beskättningen för att den skall leda till ett rättvist resultat 

mellan olika skattskyldiga inom lantbruket ~ Kommitten föreslog därför, 

att man skulle övergå till ett på de verkliga inkomsterna baserat be

skattningssystem, som i största möjliga utsträckning skulle motsvara 

beskattningen av andra näringsidkare, dock med beaktande av lantbru

kets särskilda förhållanden. Också en andra kommitte, som färdigställde 

sitt betänkande år 1965 (kommittebetänkande 1965:B 19) hade erhållit 

uppdraget att undersöka möjligheterna till en skattereform i detta av

seende. Denna kommitte verkställde beträffande åren 1956-62 för omkring 

900 bokföringslägenheter en unde~s~ning av förhållandet mell~~/beskatt
ningsbara inkomsterna och de fakt is a inkomsterna av lantbruket. Man 

konstaterade därvid, att det nuvarande beskattningssystemet i enskilda 

fall otvivelaktigt ledde till ett ·orättvist resultat vid en jämförelse 

mellan de olika skattskyldiga inom lantbruket. På grund härav och då 
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kommitten i enlighet med sitt uppdrag hade att utarbeta förslag till 

ett nytt system, som så nog~raht som möjligt skulle motsvara systemet l 
för beskattning av ö"Vriga n 2lringsidkare, omfattade kommitten ett system 

liknande det som föreslagits av lantbruksskattekomm:l.tten av år 1961. 

Beskattningen ~nom skogsbruket har i riket förberetts av e~ skogs

skattekommi tte, som överlämnade sitt betänkande år 1964 (kommittebetän

kande 1 964 :.A 1 5) . Denna korrimi tte, som hade till uppgift att föreslå re

former endast inom ramen av nuvarande skogsbeskattningssystem; föreslog 
I 

att vissa detaijer av skogsbeskattningen skulle ändras. 

Utöver sagda kotnmitteer , har också Affärsbeskattningens reformkom

mitte i anledning a~ reformen givit ett första ·delbetänkande för ~tt i 

avseende å terminologi och materiella stadganden i lantbruksskattelag

stiftningen få till stånd enhetliga bestämmelser med det lagförslag 

sagda kommitte utarbetar ifråga om beskattningen av inkomsten inom 

näringslivet i övrigt. 

I samband med b~handlingen av en framställning angående ändring av 

landskaps lagen om l<ommunalbeskattning i landskapet Åland (Framst . 2/1965 

hemställde landstinget hos landskapsstyrelsen om, att landskapsstyrelsen 

så fort möjlighet därtill förelåg ville inkomma till landstinget med 

förslag till landskapslag avseende en totalreform av lantbruks- och 

skogsbeskattningen , som innebar en övergång till beskattning av verklig 

inkomst . I anledning av denna hemställan beslöt lands~apsstyrel9en över

f~ra ärendet till en år 1960 tillsatt lantbruksskattekommitte , bestående 

av 1agberedningssekreteraren såsom ordföra~de samt vicelantrådet August I 
Johansson, landskapsstyrelseledamoten Alarik Häggblom, länsmånnen Valter 

Nordas, bonden Lennart Mattsson och landskapsagronomen Ernst Johansson, 

vilken kommitte år 1967 kompletterades med bonden Börje Johansson och 

landskapsforstmästaren Bertel Lindroo s . Till grund för kommittens arbete 

har förutom nämnda komm.ittebetänkanden legat regeringens proposition 

till riksdagen med förslag till inkomstskattelag för gårdsbruk samt 

därtill ansluten l.agstiftning (Prop. 30/1967). Kommitten har dessutom 

tagit del av skogsfor~kningsinstitutets den 17 november 1966 givna ut

låtande i anledning av skogsskattekommittens betänkande, enligt vilket 

Utlåtande skogsforskningsanstalten framhåller, att av sagda kommitte 

gjorda ändringsförslag i viss mån förbättrar beskattningssyst-emet ~ 

Med beaktande av, att man i riket i framtiden avser , att också taga 

skogsbeskattningen med i skatterevisionen samt med hänsyn till dels 

svårigheter som ansetts uppstå vid uppgörande av övergångsstadgandena 

Och dels de praktiska svårigheterna vid tillämpningen av tvenne skatte

system-, , har lantbruksskattekommittens majoritet omfattat förslaget om, 



-3-

att den i landskapet införda skattereformen i princip skulle motsvara 

den i riket planerade beskattningsreformen. 
Kommitten hade dock för att fullgöra sitt uppdrag och för underlät~ 

tande av reformens snara genomförande i landskapet, låtit utarbeta 

tvenne alternativ, ett alternativ A, enligt vilket skogsbeskattningen 

baserar sig på areaibeskattningsprincipen och ett alternativ B, enligt 

vilket även skogsbeskattningen grundar sig på den verkliga inkomsten. 

Kommittens maJoritet foreslog såsom ovan nämnts skattereformens genom

förande enligt alternativ A; 

Landskapsstyrelsen ha~ vid handläggning av ifrågavarande kommitte

betänkande efter omröstning beslutat omfatta kommittens förslag så

tillvida, att det nu föreslagna beskattningssystemet såvitt möjligt 

skulle överensstämma med den i riket genomförda reformen av lantbruks~ 

beskattningen. 
Enligt föreliggande lagförslag införes ett nytt begrepp "gårdsbruk" 

vilket innefattar en enhetl1g benämning för lant- och skögsbruket samt 

till dessa hörande annan verksamhet, som icke anses vara särskild rörel

se. Ett gårdsbruk, som bedrives på en lägenhet, som bildar en självstän

dig ekonomisk enhet, anses vara en enda inkomstkälla. 

Enligt lagförslagets 3 § utgör den beskattningsbara inkomsten av 

gårdsbruket summan av nettoinkomsten av lantbruket och skogsbruket samt 

till dem ansluten annan rörelse som icke beskattas skilt. Vad som avses 

med nettoinkomsten av lantbruk framgår av 4 § och nettoinkomsten av 

skogsbruk av 11 §. Enligt 4 §skall till lantbrukets inkomst hänföras 

dels under skatteåret i penningar eller förmåner med penningvärde upp

burna inkomster av lantbruket och dels sådan d~rtiil eller till skogs

bruket ansluten verksamhet som inte bör anses såsom en sgrskild rörelse. 

För att förenl<:la systemet har man således till lantbruket och icke till 

skogsbruket hänfört även "till skogsbruket ansluten särskild verksamhet" 

vilket även motiveras av att skogsmarken fortfarande beskattas enligt 

de genomsnittliga nettoinkomsterna. 

Avdrages från denna skattepliktiga inkomst utgifterna för dess för

värvande och bibehållande, erhålles nettoinkomsten av lantbruket. 

Utom i vissa särskilt - st~dgade fall iakttages ~id uträknandet av in

komsterna den s.k. kontantprincipen, som innebär, att avkastningen blir 

inkomst först det skatteår, då vederlaget exempelvis i form av överlå

telsepris eller annan ersättning, emottagits och utgifterna avdrages 

från inkomsterna först för det skatteår, under vilket de betalat~. 

De i 5 och 6 §§ ingående förteckningarna över inkomster och utgifter 
inom lantbruket avser icke att vara helt uttömmande utan har intagits 
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endast i syfte att underlätta lagens tillämpning . De vikti gas te inkoms 

terna utgör naturligtvis de vid försäljning av lantbruks- och trädgårds

produkter erhållna överlåtelseprisen och andra vederlag s amt skadeför

säkrings- och arldra ersättningar. En avvikelse från kontantprincipen 

innebär stadgandet att då en väsentlig del av husdjuren kommer att säl

jas under ett och samma år, kan på yrkande av den skattskyldiga över

låtelseprisen fördelas i lika stora poster under skatteåret och de två 

därpå följande skatteåren. Denna utjämning har naturligtvis icke samma 

betydelse ifråga om kommunalbeskattningen som då det gäller statsbe

skattningen enär den sistnämnda är progressiv. Beträffande värdet av 

de lantbruksprodukter familjen använder i privat hushåll föreskrives , 

att dessa enligt lagförslaget skall uppskattas till det sannolika över

låtelsepriset. Snligt ~9 §skulle landskapsstyrelsen på förslag av 

skattenämnderna årligen fastställa ett medelvärde av denna förmån. Före 

landskapsstyrelsen fattar beslut härom skall dock skattenämnderna göra 

förslag i detta avseende. Ifall den skattskyldige icke förbrukar egna 

produkter kan i varje enskilt fall skattenämnderna beakta denna omstän~ 

dighet. Likaså skall d.en sannolika hyran för bostad innefattande förmå

ner av vatten, värme och belysning betraktas såsom inkomst, emedan å 
' ' 

andra sidan alla utgifter för vatten; värme och belysning föreslås bli 

avdragbara utgifter. Också här åligger det landskapsstyrelsen en+igt 

19 §att årligen på förslag av skattenämnderna fastställa medelvärden 

för bruttohyra och övriga fÖrmåner. 

Såsom nämnts skulle alla utgifter för inkomstens förvärvande eller 

bibehållande bliva avdragbara. Detta innebär bl.a. att penninglön till 

sådan familjemedlem, som deltar i lantbruksarbetet och som före skatte

året fyllt 16 år skulle bliva avdragbar . Detta gäller dock ick~ penni ng

lön till make. Avdragbar utgift är också enligt förslaget rotpriset 

på sådant i lantbruket använt v~rke som tagits från egen skog. Rotpriset 

på virke som använts för grundförbättringar av lantbruksfastigheten 

skulle dock avdragas genom årliga avskrivningar på byggnaderna. Utgif

terna för anskaffning av husdjur kan på yrkande av den skatt~kyldiga 

avdragas i lika stora poster under tre år , eller med andra ord, tilläm

pas en liknande utjämning som i fråga om överlåtelseprisen vid försälj

ning . En s.k. tyst kvittning skulle tillämpas i fråga om arbetstagares 

naturaförmåner. Detta motiveras av att dessa kostnader skulle komma att 

uppträda med samma belopp på såväl inkomst~ somutgiftssidan.. Har däre

mot arbetstagaren förbundit sig till att betala en viss överenskommen 

hyra för bostad eller ett visst pris för övriga naturaförmåner som han 

erhåller från lägenheten, skall dock dessa inkomster likställas med and 
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ra vederlag. 

Ifråga om avskrivning av maskiner, redskap och anordningar til lämpas 

enligt lagförslaget tvenne olika förfaringssätt. Då det för det första · 

är fråga om sådam.maskiner, redskap och anordningar, vilkas sannolika 

ekonomiska brukstid är högst tre år, skulle dessa enligt förslaget få 

avdragas i sin helhet det Skatteår de betalats. Utgifterna för anskaff

ning av maskiner, redskap och anordningar vilkas brukstid överstiger 

dessa tre år föreslås däremot bli avdragbara, genom av.Skrivningar på den 

s.k . utgiftsresten. Detta hya begrepp innefattar summan av utgifterna 

för ma'M<1:1h.ceP,ni-~~'51Clä;? ö<CB/anskaffats under skatteåret ·, icke avskrivna 

utgifter f~r tidigare anskä f fade sådana tillgångar och utgifter för 

grundförbättring och grundreparationer under skatteåret, minskade med 

vederlag, ~om skattskyldiga under skatteåret uppburit vid förs äljning 

av dylika m~skiner m.~. sam~ skade-, försäkrings- och andra sådaha er~ 
sättningar som utgått för dessa. Den årliga avskrivningsratens stor lek 

har föreslagits till högst 30 % av utgiftsrest en. 

Anskaf fningsutgifterna för byggnaderna skulle enligt lagförslaget 

avdragas särskilt för sig medelst lika stora årliga avskrivningar under 

den tid byggnaden sannolikt kan användas ekonomiskt , Ifall den skatt 

skyldiga icke ann~t styrker, skulle följande tider ~nses såsom byggna-
dernas sannolika ekonomiska bru.kstid: 

bostadsbyggnad av trä 40 år (avskrivni ng 2,5 %) 
Il av sten 50 år ( rr 2 %) 

ekonomibyggnad av trä 20 år ( Il 5 %) samt 
ekonomibyggnad av sten 25 år ( " 4 %\ o I • 

Anskaffningsutgif terna för byggnad eller del därav, som används 
såsom skattskyldigs eller hans familjs bostad , skulle dock icke hän-

föras till gårdsbrukets utgifter, varför avskrivning på sådana bygg

nader icke kan göras. Anskaffnings- och grundförbättringsutgifter för 

täckdikning, broar, dammar och andra sådava nyttigheter skulle avdragas 

från utgiftsresten medelst avskrivningar, varvid den årliga avskriv

ningens storlek skall vara högst 10 %. 
Då enligt lagförslaget beskattningen av lantbruk skulle baseras på 

de -verkliga inkomsterna förutsätter systemet , att lantbrukets penning~ 

inkomster och -utgifter tillräckligt noggrant kan specificeras. Enligt 

det föreslagna systemet skulle bokföringsskyl:Iighet icke införas ifråga 

om g~rdsbruket, utan den skattskyldige skulle under skatteåret över sina 
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inkomster och utgifter göra sådana löpande anteckningar att no ggranna 

uppgifter kan lämnas i samband med deklarationerna. 

De i föreliggande lagförslag ingående stadgandena om beskattningen 

av skogsbruket är i princip överens~tämmande med tidigare gällande lag . 

I stort sett överensstämmer försla get också till denna del med i re

geringens proposition ingående lagförslag dock med den skillnaden, att 

också tillämpningsstadganden intagi ts i lagförslaget på grund av att 

landskapsstyrelsen icke äger samma befogehhet som statsrådet att i 

förordning utfärda tillämpningsbestämmelset. 

Enligt förslaget skulle man vid uppskattningen av nettoinkomsten 

från skostsbruk såsom avdrag få beakta de till skogen hänförliga gängse 

vård- och förvaltningskostnaderna samt skäliga värdeminskningar. Med 

beaktande av tillgänglig utredning ha~ konstaterats, att de nu gällande 1 

tillväxttalen för de olika klasserna för bättre skogsmark icke mot-
• I 

svarar det verkliga förhållandet. Kommitten föreslog därför en mindre 
' 

förhöjning av dessa tal dock så, att tillväxttalet för femte klassen 

sänkes till noll. Det sistnämnda motiverade~ av att dessa skogsmarker, 

som endast utgör en liten del av s~mtlig~ marker, i allmänhet ger ingen 

eller mycket liten avkastning. Då det kan anses motiverat att samma 

tillväxttal, som gäller vid statsbeskattningen också skulle tillämpas 

vid kommunalbeskattningen föreslår landskapsstyre.lsen efter omröstning 

att samma tillväxttal, som gäller vid st ti. tsbe s kattni ngen skulle införas 

för de olika skatteklasserna förutom ifråga om femte klassen, för vilken 

tillväxttalet i likhet med kommittens förslag skulle sänkas till noll . 

Såsom inkomst av skogsbruket skulle, förutom nettoavkastningen, 

anses värdet av det arbete den skattskyldige och mak~rt titfört, då de 
\ 

upparbetat eller transporterat virke i samband med leveransförsäljning 

eller annan därmed jämförlig försäljning ur egen skog, uppskattat i 

penningar till det belopp , som skulle ha tillkohuhit avlönad person för 

arbetet. Det föreslås vidare, att ftån nettoinkomsten av skogsbruket 

.skulle skogsvårdsavgifteri såsom hittiiis s~rskiit få avdragas . Dessutom 

skulle den skattskyldige ha rätt att avdraga 30 % av etlagda kostnader 

för anläggning av sådana med bil farbara 'sl<bgsvägar, som huvudsakligen 
1. 

ar avsedda att året om användas för skögsbrukets transporter; i lika 

stora årliga poster under en tid av tio år. 

I syfte att befrämja förnyelsen av skogar med nedsatt · av~astning, 

föreslås i lagförslaget, att då sedån gammalt kal t, med ekonomiskt 

mindre värda träd bevuxet eller eljest virkesfattigt område med uppen

bart svag produktionsförmåga, vilket vid beskattningen betraktas såsom 

skogsmark eller impediment, besåtts eller planterats antingen helt eller 
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delvis med markägarens egna medel, nettointäkten av området icke skulle 

beaktas såsom beskattningsbar inkomst, då skatt på inkomst påföres vid 

de beskattningar, som verkställes för 20 år fr.o.m. ingången av det 

kalenderår, då beskogningsarbetet slutfördes. Samma skattelättnader 

skulle även medgivas beträffande utdikade torrmarker, åker naturbete 

eller äng som beskogats genom sådd eller plantering. Enligt lagförsla

get i riket skulle motsvarande tid vid statsbeskattningen bliva 15 år. 

Men landskapsstyrelsen har ansett det vara befogat att föreslå 20 år 

i syfte att stimulera intresset för beskogning av sådana områden. 

I lagförslaget ingår dessutom ett stadgande om, att nettointäkten 

av skogsmark skulle lämnas obeaktad vid påförande av skatt på inkomst 

under en tid av högst 15 år om virkesavkastningen från skogsmarken till 

följd av skada väsentligen minskats. Sådan skada anses vara skogsbrand, 

naturkatastrof eller annan därmed jämförlig förstörelse. 

Enär avsikten i riket är att denna skattereform skulle tillämpas 

första gången vid beskattningen för år 1968 har också landskapsstyrel

sen stannat för att motsvarande landskapslag borde träda i kraft vid 

s.tun.ma tidpunkt. Vid övergången till det nya sk~ttesystemet sJ.cu.lle 
enligt eerslel9'et de vtgifter för anskaffning av byggnadent maskiner, 

redskap och anordningar samt täckdiken och andra sådana nyttigheter på 

lägenheten värderas för att man skall erhålla de värden, på vilka av

skrivningar skall göras vid beskattningen. Såsom grund för denna vär

dering skulle tagas nyanskaffningsvärdet för byggnaden eller lösöret 

vid ingången av år 1968. Från detta värde skulle göras årliga avdrag 

för värdeminskningar utgående från det år, då ifrågavara.nde objekt för

värvats eller tillverkats. Avdragen för värdeminskningarna skulle därvid 

utgöra för bostadsbyggnader av trä 2,5 % och bostadsbyggnader av sten 

2 %, för ekonomibyggnader av trä 5 % och ekonomibyggnader av sten 4 %, 
för maskiner, redskap och anordningar 20 % samt för täckdiken och andra 

liknande nyttigheter 5 %. För i bruk varande förmögenhetsobjekt skulle 

avdrag för värdeminskning härvid icke kunna göras till högre än 90 % 
av ovan avsedda nyanskaffningsvärde med undantag för sådana redskap, 

vilkas ekonomiska brukstid är under 3 år. 
D . , mot svarande lacrf'örs:; l .acr;· . k b . .. d · k e avv1;.ce1ser, som gJor'ts .tran l ri et, et1ngas narmast av e 011 -

heter, som vidlåder vårt nuvarande kommunalbeskattningssystem överhuvud 

i förhållande till rikets. Lilffiå har i förslaget intagits noggranna 

bestämmelser om landskapsstyrelsens befogenhet att fastställa penning

värdet per skattekubikmeter, som beräknats uppstå i de oli·ka kommunerna, 

de medelvärden för ackordlöner, som skall tillämpas vid uppskattningen 
av värdet av det arbete skattskyldig utfört vid leveran•försäljning, 
samt värdet av de förmåner den skattskyldige haft av egen eller fri 
bostad, vatten, värme och belysning. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
förelägga Landstinget till antagande nedanstående. 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om kommunalskatt för gårdsbruk. 

------------
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas~ 

1 ka:ri. 

Allmf:i.nna si;adptanden. 

1 §. 
Inkomsten av gårdsbruk fastställes i kommunalbeskattningen på sätt 

i denna lag stadgas. 

2 §. 
Gårds bruk, som bedrives på en jordbr'g.kslägenhet vilken bildar en 

självständig ekonomisk erlhet, anses såsom en encfa inkomstkälla, 

3 §. 
Inkomsten av gårdsbruk utgöres av summan av nettoihkom~ten av det på 

lägenheten bedrivna lantbruket och skogsbruket samt av sådan till dem 

ansluten verksamhet 1 som icke bör anses såsom en särskild rörelse. 

2 kap. 

Nettoinkomst av lantbruk. 

4 §. 
Nettoinkomsten av lantbruk under skatteäret utgöres åv skillnaden 

mellan i pennihgar elier penningars värde under skatteåret uppburen in

komst av lantbruk~t ,ss.nlt sädan tiil detta ~ller till skogsbruk anslu

ten verksamh~tt ~om icke b~r anse~ såsom en särskild rörelse; och ut

gifterna för inkomstens förvärvande och bibehållande. 

5 §. 
I 4 § avsedda skattepliktiga inkomster av lantbruket under skatte

året äro bland andra: 

1) överlåtelsepris och andra vederlag för lantbruks- och trädgårds

produkter, även husdjur, ävensom för dem och för skörd och annat dylikt 

uppburna skade-, försäkrings- och andra ersättningar, dock så, att om 

en väsentlig del av husdjuren säljes eller gär förlorad under ett och 

samma skatteår, de uppburna vederlagen eller ersättningarna på yrkande 

. .,_ _av den skatt skyldige skola upptagas såsom skattepliktig intäkt __ jämnt 

fördelad mellan skatteåret och de två därpå följande skatteåren9 

2) överlåtelsepris samt skade-, försäkrings- och andra ersättningar 

för byggnad, som den skattskyldige ägt kortare tid än 10 år, dock så, 

att om den skattskyldige fort sätter att bedriva l antbruk på lägenheten 

Och uppför ny byggnad eller reparerar skadad, prisen och ersättningarna 

beaktas som inkomst genom att avdragas från utgifterna för anskaffning 

eller grundreparation av byggnaden; 



3) överlåtelsepris och andra vederlag samt skade-, försäkrings- och 

andra ersättningar för maskiner , redskap och anordningar, dock så , att 

vede rlag och ersättningar för maskiner, redskap och anordningar, vilkas 

anskaffnirlgskostnader skola avdragas genom avskrivningar, beaktas säsom 

inkomst på sätt i 8 § stadgas; 
4) av staten och landskapet till stöd för lantbruksproduktionen upp

burna bidrag och ersättningar, med undantag av ny- och stenröjnings

premier samt andra med dem jämförliga jordf Örbättringsbidrag, dock så, 

att bidrag och ersättningar för anskaffning av maskiner, redskap och 

anordningar samt för grundf örbättringar på dem beaktas som inkomst pä 

sätt i 8 § och bidrag för täckdikning på sätt i 10 § stadgas samt för 

anskaffning av byggnader och för grundförbättringar på dem uppburna 

bidrag genom avdrag av dem från motsvåtande anskaffnings- eller grund

förbättringsutgifter ; 

5) överlåtelsepris och andra vederlag samt skade- , försäkrings- och 

andra ersättningar för grus lera, muli, torv och annat dylikt, som ta

gits från lägenheten; 

6) överlåtelsepris för produkter från produktionsinrättning p å lägen

heten samt ersättningar, som uppburits för annan i samband med lant- el

ler skogsbruket bedriven verksam~st, såframt icke produktionsinrättnin

gen eller verksamheten bör anses såsom en särskild rörelse; 

7) överiåtelsepris för vad som åtkommits genom jakt eller fiske; 

8) vederlag för nyttjande av maskiner, redskap och anordningar samt 

hästar ävensom annan produkt i onsmateriel samt i samband med ersättningar 

för nyttjande av produktionsmateriel uppburna löner och andra ersätt

ningar för arbete, som utförts av den skattskyldige och för lant-
elle r skogsbruket avlöna.de arbetstagare; 

9) arrenden, hyror och andra dylika ersättningar, som uppburits för 

lägenheten,, del därav eller därpå uppförd byggnad; 

10) överlåtelsepris för köpta förnödenhet .er för gårdsbruket ; 

11) det gängse värdet. av lantbruks- och trädgärdsprodukter samt grus, 

lera ,, mull, torv och annat dylikt, som tagits från lägenheten och som 

d~n skattskyldige överfört till någon annan av sina inkomstkällor ; 

12) det gängse värdet av lantbruksprodukter från lägenheten, vilka 

använts i den skattskyldiges och hans familjs privata hushåll ; samt 

13) förmån uppskattad i penningar, som den skattskyldige åtnjuter 

genom egen eller fri bostad samt vatten, värme och belysning för sig 
0 ch sin familj, beräknad enligt de föreskrifter landskapsstyrelsen en

ligt 19 § äger fastställa. 

Har för byggnad erhållen skade-, försäkrings- eller annan ersättning 
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icke på sätt i 1 mom. 2 punkten stadgas upptagits som inkomst det skat

teår, då byggnaden förstördes eller skadades, eller de två där på föl

jande skatteåren' hänf öres ersättningen eller deri del därav' som icke 

beaktats som inkomst! till inkomsten för det skat~eår ~ under vilk~t er-

-·-sättningen senast borde hava avdragi ts från anskaffnings- eller grund

förbättringsutgifterna. 
6 §. 

I 4 § avsedda avdragbara utgifter för inkomstens forvärvande och bi

behållande äro bland andra~ 
1) i penningar utbeta~ad iön till personer som arbetat i lantbruket, 

deras och deras anhörigas pensioner och av arbetsförhållandet föranled

da understöd samt försäkringspremier och andra dylika avgifter för ord

nande av de anställdas och deras ånhör:Lgas pensions-, sjukersättnings-, 

arbetslöshetsersättnings- och andr~ med dem jämförliga rättigheter, 

dock så, att till medlem av den skattskyldiges familj utbetalad lön och 

andra förmåner äro avdragbara med i 7 § stadgade inskränkningar ; 

2) utgifter för anskaffriirtg av tiisäde, gödselmedel, jordförbättrings

och växtskyddsmedel, foder, bränslen och smörjämnen samt elektricitet 

för lantbruket; 

3) utgifter för anskaffning av husdjur för lantbruket; 

4) anskaffnings- och grundförbättringsutgifter för byggnader på lä

genheten samt i lantbruket använda maskiner, redskap och anordningar 

samt täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter, med i 7 § 
stadgade undantag; 

5) utgifter för kreaturskontroll och veterinärmedicinsk värd' samt för 
bördighet:,:mndersökningar och annat dylikt; 

6) försäkringspremier för byggnade r och andra lantbrukstillgångar på 
lägenheten ; 

7) ~tgifter för reparation och underhåll av byggnader samt i lant
bruket använda maskiner, redskap, anordningar, diken, broar, stängsel, 
vägar och annat dylikt •. 

8) utgifter för vatten,. värme, belysning och annat pä l ägenhe ten; 
9 )rotpriset för sådant virke från lägenhetens skog som använts i 

lantbruke t; samt 

10) arrenden och hyror för jordbruksjord, byggnader, maskiner 1 red
skap och anordningar samt annan produktionsmateriel. 

I l mom. avsedda utgifter avdragas från inkomsten för det skatteår, 
Under vilket de erlagts, dock så , att i " punkt 3 avsedda utgifter för 

anskaffning av husdjur på yrkande av den skattskyldige avdragas med li
ka stora årliga rater under tre är och i punkt 4 avsedda anskaffnings-
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och grundf örbättringsutgifter samt för dessa ändamål använd de l av rot

prisen enligt punkt 9 för eget virke på s ätt som stadgas i 8- 10 §§. 
7 §. 

Avdragbara u tgifter äro icke: 
1) löner, pensioner och andra förmåner, vilka tillkomma de n skattskyl 

diges make samt sådant barn eller annan familjemedlem , som icke före 
skatteårets början fyl l t 16 år, samt om den skattskyldige är dödsbo, 

ef:terlevande maken och sådan delägare eller barn till delägare, som 

icke före skatteåret fyllt 16 är; 
2) anskaff nings- och grundförbättringS.Utgifter för byggnad ell er del 

därav, som användes såsom bostad för den skattskyldige eller hans familj ~ 

3) i lantbruksprodukter utgivna naturaförmåner; 
4) utgifter för upparbetning och transport av virke, som utförts i 

skogsvårdande syfte eller i samband med leveransförsäljning eller för 

annan försäljning; samt 
5) utgifter för arbete , som utförts till förmån för den skatt skydli

ges eller hans familjs privathushållning, 

8 §. 
Anskaffningsutgifterna för maskiner, redskap och anordningar, vilkas 

sannolika ekonomiska brukstid är högst 3 år , avdragas i sin helhet de t 

skat teår, då de erlagts . 
Anskaffningsutgift er för andra än i 1 mom . avsedda maski ne r, r edskap 

och anor dningar avdragas genom avskrivningar på utgiftsresten. 
Ut giftsresten är summan av anskaffningsutgifterna f ör ma skiner, red

skap och anordningar, vilka anskaffats under skatteåret, och de oav
skrivna anskaffningsutgifterna för tidigare förvärvade maskine r, red
skap och anordningar, minskad med under skatteåret uppburna överlåtelse
pris och andra vederlag samt skade-, försäkrings- och andra ersättningar 
för maskiner , redskap och anordningar samt med understöd för anskaffning 
av maski ner, re dskap och anordningar eller för grundförbättringar på 
dem. 

Avskrivningen för skatteåret må vara högst 30 procent av utgifts
rest en. 

Den del av uppburna överlåtelsepris och andra vederl ag samt skade-, 
försäkr i ngs- och andra dylika ersättningar för maskiner, redskap och . 
anordningar, som icke avdragits vid uträkningen av u.tgiftsresten, anses 
såsom skattepliktig inkomst för skatteåret. 

Visar den skattskyldige, att det sammanl agda beloppet av gängse vär
det av alla i denna paragraf avsedda til lgångar vid skatteårets utgång 
till följd av att tillgångarna nedgått i värde, förstörts eller skadats 
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eller av annan or s ak äro mi n dr e än ut giftsresten, minskad me d avskriv

ningen f ör skatteåre t , må sådan t i lläggsav skrivning göras p å ~tgift s

resten , att denna ne dgår till sagda sammanlagda belopp, 

Såsom anskaffningsutgift anses även grundf örbättringsutgifter för 

maskiner, redskap och anordningar , 

9 §. 
Anskaffnings- och grundf örbättringsutgifter för byggnad avskrivas 

medelst lika stora avskrivningar under den tid byggnaden sannolikt kan 

ekonomiskt användas i lantbruket . Om icke den skattskyldige annat styr

ker , anses följ~nde tider såsom byggnads sannolika ekonomiska brukstid , 

för 
1) bostadsbyggnad , om den är av t r ä 40 år och om den är av sten 50 år ; 

2) ekonomibyggnad , om den är av trä 20 år och om den är av sten 25 år . 

Är byggnad varken av trä eller sten, hänföres den till den grupp av 

byggnader, som den med avseende å hållbarhet och bruk st id närmast mot-

svarar . 
Visar den sk0ttskyldige, att gängse värdet av byggnad , som avses i 

denna :paragraf , vid skatteårets utgång förstörts eller skadats eller av 

annan orsak är mindre än den oavskrivna delen av anskaffningsutgiften, 

må sådan tilläggsavskrivning göras :på anskaffningsutgiften, att den o

avskrivna delen av anskaffningsutgiften nedgår till gängse värde t , 
10 §, 

Anskaffningsutgifterna för täckdikning, broar , dammar och andra så

dana nyttigheter skola, om de icke avdragits med stöd av andra stadgan

den , avdragas genom avskrivningar på utgiftsresten. 

Utgiftsresten är summan av anskaffningsutgifterna för täckdiken, 

broar , dammar och andra sådana nyttigheter , som byggts under skatte

året , och de oavskrivna anskaffningsutgifterna för tidigare byggda täck

diken , broar , dammar och andra sådana nyttigheter , minskad med överlåtel

sepris och andra vederlag samt skade- , försäkrings- och andra ersättnin

gar , som under skattåret uppburits för täckdiken ," broar , dammar och 

andra sådana nyttigheter, ävensom med bidrag för anskaffning av i detta 

moment avsedda nyttigheter . 

Avskrivningen för skatteåret må upp gå till högst 10 procent av ut 
gift sre sten . 

Såsom anskaffningsutgift anses även grundförbättringsutgift för täck

diken , broar , dammar och andra dylika nyttighe ter . 

3 kap. 
Nettoinkomsten av skogsbruk . 

11 §. 

·, 
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säsom nettoinkomst av skogsbruk anses den nettointäkt, som skugs

marker av samma slag i kommunen uppskattas hava givit i medeltal per 

hektar under det avverkningsär, som utgär med skatteåret, med beaktan

de av rotprisnivån och sedvanliga vård- och f örvaltningskostnader f ör· 

skogen samt skäliga avdrag för värdeminskningar. 

Enligt grunder, som angivas i rikets förordn i ng om beskattning av 

l ant bruksfastigheter, given den 1 oktober 1959 (FFS 376/59 ) , skall skogs 

marker för bestämmande av nettoavkastningen k l assificera·s. Skogsmarkens 
klassificering utföres p~ basen av dess produktionsförmåga. 

Till grund för i 1 mom. avsedd uppskattning av nettointäkten skall 

läggas skogsmarkens areal, dennas klassificering samt det av landskaps
st yre l sen fastställda penningvärdet av skattekubikmetern enligt följande 

skatteklasser: 

kubikmeter per hektar 
I A 
5,2 

I B 
4,4 

II 

3,3 
III 

2,6 
IV 

1,8 
V 

I kommun1 där skatteklassen I icke uppdelats i I A och I B, utgör 
ti l lväxttalet i denna klass 4,7 skattekubikmeter per hektar. 

Äro trävarors rotpris i kommuns skilda delar med hänsyn till skogs
produkternas avsättning samt avverknings- och transportförhållanden vä

sentligen olika, indelas kommunens område med avseende å skogsmarkerna 
i nögst tre zoner. 

Zonindelningen fastställes av skattenämnden. Tien procentuella skill

naden mellan zonerna fastställes av landskapsstyrelsen. 

12 §. 
Såsom nettoinkomst av skogsbruket anses utom i 11 § 1 mom. avsedd 

nettointäkt värdet av det arbete den skattskyldige och maken utfört, då 

de avverkat eller transporterat virke i samband med leveransförsäljning 

eller annan därmed jämförlig försäljning ur egen skog, uppskattat i pen

ningar till det belopp, som skulle hava tillkommit avlönad person för 
arbetet. 

Värdet av det arbete gårdsbrukande skattskyldigs hemmavarande barn 
eller annan medlem av hans familj, som före skatteåret fyllt 16 år, ut
fört i samband med i 1 mom. avsedd försäljning, anses såsom barnets el
ler familjemedlemmens skattepliktiga inkomst. 

Är den skattskyldige dödsb o eller annan sammanslutning skall såsom 
i nkomst av gårdsbruket anses ovan avsedda värde av den delägares eller 
medlems eller familjemedlems arbete, som bör anses hava utfört arbete 

I . 

av större värde än de övrigas. Värdet av övriga delägares eller medlem
mars och fami l jemedlemmars arbete skall anses som vederböra~des egen skat-, 

I 
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tepliktiga inkomst. 
Värdet av det arbete, som den skattskyldige och hans familjemedlem

mar utfört i samband med avverkning eller utdrivning av lägenhetens 

sk-Ogsprodukter vid leveransavtal , skall uppskattas :.på basen av den 

acko :rdlönenivå, enligt vilken l andskapsstyrelsen beräknat de olika vir-,, 
kessOrtimentens rotpriser vid fastställandet av s.kattekubikmeterns pen

ningvärde, samt med beaktande av de avdrag 9 vilka ära medgivna i land

skap ~Iagen den 4 juli 1962 om vissa avdrag från löneinkomst i kommunal

beskattningen (30/62). 

13 §. 
Skattskyldig har rätt att från nettoinkomsten av skogsbruk särskilt 

avdraga erlagd skogsvårdsavgift samt 30 procent av sina ko s tnader för 

anläggning av sådana med bil farbara skogsvägar, som huvudsakligen äro 

avsedda · att äret om användas f ö:t skogsbrukets transporter, i lika stora 

årliga poster under en tid av 10 är frän och med det kalenderår, då 

vägen ifråga blev färdig. 

14 §. 
Har virkesavkastningen frän skogsmark till följd av skada, som genom 

skogsbrand, naturkatastrof eller annan därmed jämförlig förstörelse å

samkats träden, till mängd eller värde väsentligt minskats, lämna s det 

förstörda områdets nettointäkt obeaktad vid påf örandet av skatt på in

komst under en tid av högst 15 år frän och med det kalenderår , då för

störelsen ägde rum. 

Närmare föreskrifter om det sätt, pä vilket stadgandet i 1 mom. 

tillämpas vid beskattningen, meddelas av landskapsstyrelsen. 

15 §. 
Då sedan gammalt kalt eller med ekonomiskt mindre värda träd bevuxet i 

eller virkesfattigt område med uppenbart svag produktionsf örmåga, vilket 1 

_i beskattningen betraktats såsom skogsmark eller impediment, besåtts 

eller planterats antingen helt eller delvis med markägarens medel, skall 

nettointäkten av området icke beaktas, när skatt på inkomst påföres vid 

de beskattningar, som verkst ä llas för 20 år från och med det kalender-

är, då beskogningsarbetet slutfördes. 

Har torvmark till förbättrande av skog sväxten ut dikats antingen helt 

eller delvis med markägarens medel eller har åker eller naturbete eller 

-äng beskogats genom sådd eller plantering, tillämpas på området vad i 

1 mom. är stadgat. 

16 §. 
Förutsättning för att skattskyldig skall komma i åtnjutande av i 15 § 

avsedd skattefrihet är, att beskogningen eller dikningen utförts enligt 
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plan, vilken innan arbetet päb örjats blivit godkänd av landskaps ~tyre l-
sen . Skattefrihet beviljas icke, då fråga är om område, vars be skogning 

icke förutsätter sådd eller plantering eller vars utdikning icke kan 
anses ändamålsenlig med tanke på förbättrande av växtplatsens skogspro
duktionsförmäga, ej heller då f råga är om område, var~ skog är fredad 

med stöd av landskapslagen om enskilda skogar elJ.er om vars fredning in- 11 

gåt ts avtal, som avses i sagda lag• · I 

Har skogsodlings- eller skogsdikningsområde vanhävdats, går den skatt 

skyldige förlu s tig sin i 15 § avsedda skattefrihet för områdets del 
fr ån öah med beskattningen för det år, då vanhävd befanns hava ägt rum. 

4 kap. 
Fastställande av beskattningsgrund~r,, 

17 §. 
Skattenämnden skall före den 15 november uppgöra förslag till de i 

· ·;: 19 § nämnda be skattningsgrunderna. 

18 §. 
Ett exemplar av skattenämndens beslut angående i 17 § nämnda förslag 

till beskattningsgrunder och anvisningar skall ofördröjligen tillstäl
las landska:psstyrelsen. Ett annat exemplar skall på kommunalkansliet 

framläggas till de skattskyldigas granskning under fjorton dagar, räk

nat frän den dag, då beslutet kungjordes, på s ätt om kommunala tillkän
nagivanden är stadgat, denna dag oräknad. Skattskyldig, som ej åtnöjes 
med skattenämnds beslut, har rätt att däröver göra anmärkning genom 
skrivelse, som inom 14 dagar från den dag, då beslutet framlades till 
de skattskyldigas granskning, nämnda dag oräknad, skall ingivas till 
skattedirektören. Do~k må anmärkningsskrivelsen, jämväl på avsändarens 
risk , inom den föreskrivna tiden insändas till skattedirektören genom 
förmedling av posten i frankerat brev. Skattedirektören skall på anmärk~ 
ningsskri.ften anteckna, när den kommit honom tillhanda, samt omedelbart 
översända den till landskap sstyrelsen med biläggande av skattenämndens 
utlåtande samt utredning om tiden, då skattenämndens beslut framlades 

till granskning. 

19 §. 
För beskattningen av i 5 § 12 och 13 punkterna samt i 11 och 12 §§ 

·,. ,, nämnda inkomster åligger det landskapsstyrelsen att, oberoende av om 

anmärkning gjorts mot skattenämnds förslag eller ej, vidtaga sådana 

ändringar, som äro nödiga för att beskattningen må b+iva riktig och i 
hela landskapet enhetlig, och därvid för det skatteår, under vilket 

skattenämndens förslag tillkommit, fastst älla: 
a) för skogsmark ett penningvärde per skattekubikmeter, som beräknas 
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uppstå i de olika kommunerna med beaktande av gängse arbe tslöner och 

övriga produktionskostnad1er;,,. dock med undant ~g av enligt 13 § avdrag

bara kostnader samt i lOr;.§ .'5 ' punkten landskapslti'gen om kommunal be skatt-
. )'·· 

ning i landskapet Åland . (@0/56) nämnda kostnader; 

b) den procentuella skillnaden mellan olika zoner skogsmark: 

c) den medelackord-lörr-r'dr varje i skattekubikmetern ingående vi:rkes

sortiment, som anses hava utgått för avverkning och utdrivning av en 

måttenhet virke; 

d) värdet av den förmån,i som den skattskyldige haft av egen e ller 

fri bostad samt vit:ten, värr~e och belysning, varvid särskilda medel

värden och tillåtna procentu~l.:la avvikelser från dem skola fastställas 
. ' 

för bostäder av olika storlek och standard med beaktande av hyresnivån 
~ '_; \ . ~ 

i de olika kommunerna; J\,: . 

e) medelvärdet av i 5 § 12 punkte.n avsedd:a förmåner med beaktande av 
' ' ~. l; • 

familjesammansättning, 

Till ledning för skatt~nämnderr:i.a Iliä landskapsstyrelsen utfärda 
• , 'I • .t. _i,·t: 

anvisningar rörande tillämpningen av. i 1 mom. nämnda beskattningsgrun-
. . . . ., ''.' . -:\.~·::·~ '>"' 

der. i '· \"- ··~: ~ .. · ' ,. 
i ) 

5 kap~ 
. . .. • . '.~ ., ' . l ,_ ,. • . . ! .. 

Särskilda·· ·stadgande n. 
i 

. •"\: 20 § • 
Från inkomsten av gårdsbruk avdragas ränta på gäld, som föranletts 

av gårdsbruket, samt index- och kursförluster. 

21 §. 
Sås om anskaffningspris för år 1967 e ller därförinnan i bru~ tagna 

eller färdigblivna byggnader, maskiner, redskap och anordningar för 

lantbruket samt i 10 § avsedda nyttigheter anses det mot deras ekono

miska bruksvärde svarande nyanskaffningsvärdet vid utgången av ' år 1967, 
\ 

minskat med följande_ avdrag för värdeminskning för varje år, som för-

flutit från anskaffnings- eller framställningsåret av sagda nyttigheter 

till ingången av år 1968~ 

av trä ••••••• ., • • • • • • • • • • • • • • • . • • 2, 5 procent 
; 

av sten ••••• , .•••••••••••••• , , ,_ ~. 2,0· 

ekonomi byggnader g ~ 
~ · 

av trä ....... ~(" .• •. •.; ~ ~ ,, e ; • • . •• ~ •• " • • • 5' 0 
av st en ...... ~, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 0 
maskiner, re~skap och anord-

ningar .. : .................... o 2 0, 0 

i 10 §avsedda nyttigheter •••••• 5.0 

" 

" 
" 

" 
" 

Har byggnad senare ombyggts eller undergått genomgripande r eparation, 

' . 1 
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skall ovan nämnda avdrag för värdeminskning, beroende på reparationens 

art, efter prövning nedsättas. 

Avdrag för värdeminskning, som avses i danna paragraf, må dock, så-' 

vitt gäller andra än i 8 § 1 mom. avsedda maskiner, redskap och anord

ningar, icke uppgå till mera än 90 procent av de i 1 mom. avsedda ny

anskaffningButgiftertr. 
22 §. 

Har äganderätten till jordbrukslägenhet efter denna lags ikraft

trädande genom arv, gåva, testamente eller annat vederlagsfritt fång 

övergått till ny ägare, har denna rätt att på anskaffnings- e ller grund

förbättringsutgiften för byg nader, maskiner, redskap och anordningar 

samt för i 10 § avsedda nyttigheter göra samma avskrivningar, som den 

förra ägaren skulle hava fått göra. 

23 §. 
Markägaren skall för skattenämnden förete av landskapsstyrelsen ut

färdat intyg över förutsättningarna för i 14 och 15 §§ stadgad skatte

frihet. 

Landskapsstyrelsen skall till vederbörande skattenämnd anmäla i 16 § 
2 mom. avsedda fall av vanhävd. 

24 §. 
Vinst vid överlåtelse av jordbrukslägenhet beskattas på s ätt som för

utsättes i landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland, 

25 §. 
Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av 

denna lag utfärdas genom landskapsförordning. 

26 §. 
Denna lag tillämpas första gången v id kommunalbe'sk3.ttningen för år 

1968 , 

Vid de kommunalbeskattningar, som verkställas på grund av under åren 

1968-1971 förvärvade inkomster, må icke såsom avdragbar utgift anses 

arrenden, som skattskyldig erlagt till landskapet för boställen och and

ra dylika lägenheter. Visar skattskyldig, att arrendeavtal rörande bo

stället eller lägenheten uppgjorts efter denna l ags ikraftträdande, 

skall dock stadgandet i 6 § 10 punkten lända till efterrättelse. 

Åtgärdf.er för denna lags ikraftträdande må vidtagas redan innan lagen 
trätt i kraft. 

Mariehamn, den 14 november 1967 . 

på l~ndskapsstyr e vägnar: ,/) 

LantrådQ~ saksson. \ ~- ' // 
/ Lagberedningsssekreterare ~on. 
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Till- Ålands J:andsting. 

Vid vårsessionen 1965 hemställde Landstinget hos landskaps

styrelsen, "att denna så fort möjlighet därtill föreligger ville 

inkomma till landstinget med förslag till landskapslag avseende 

en totalreform av lantbruks- och skogsbeskattningen, som innebär 

en övergång till beskattning av verklig inkomst". Den framstä l l-

ning med förslag till landskapslag om kommunalskatt för gårds-

bruk, som landskapsstyrelsen nu överlämnat, tillmötesgår icke 

detta av Landstinget enhälligt framförda önskemål vad skogsbe~ 

skattningen beträffar. Enligt framställningen skulle nämligen 

för skogens del det helt summariska arealbeskattningssystemet 

fortfarande tillämpas. 

Arealbeskattningssystemet har som känt många brister, vilka 

framkallat ett utbrett missnöje bland enskilda skogsägare. En 

av de påtagligaste bristerna är, att skogens beskattningsbara 

avkastning fastställes utan att något som helst avseende fästes 

vid det existerande trädbeståndet, som ju i verkligheten är den 

avgjort viktigaste produktionsfaktorn. Denna brist är i allmänhet 

inte lika kännbar i fråga om lägenheter med stora skogsarealer, 

d är det i regel finnes trädbestånd i olika utvecklingsstadier, 

så att en kontinuerlig avverkning kan ske. Detta torde vara den 

främsta orsaken till att man inom tongivande agrara kretsar i 

riket ännu inte har ägnat något intresse å:.b reformering av skogs-

beskattningen. 

På våra mindre åländska läge~heter är det emellertid inte 

ovanligt, att avverkningsmogen skog helt saknas. Till följd av 

s k ogens långa omloppstid uppstår härigenom kännbara orättvisor 

vid beskattningen - orättvisor som kan bli bestående i årtionden 

I I 

I 
I 

I
l 

I 
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och sålunda har större betydelse än de orättvisor, som förekommer 

vid arealbeskattning av jordbruket. Ty nettovakastningen av jord-

bruket varierar ju på enskilda lägenheter avsevärt från år till 

år, så att en någorlunda tillfredsställande utjämning olika jord-

brukare emellan i många fall kommer till stånd inom en relativt 

kort tidrymd. 

Vilken belqE'fning en skogsägare utan svverkningsduglig skog 

kan bli utsatt för enligt vårt nuvarande beskattningssystem, be

lyses av följande exempel. Antag att en person gratis erhåller 

ett område~en hektar förstklassig skogsmark, som just är kal-

huggen och nyplanterad. Den beskattningsbara avkastningen taxeras 

för detta område till (ungefär) 80 mark . per år. Antag vidare att 

penningvärdet är konstant och att området efter 60 år avverkas 

och ger en nettoavkastning motsvarande den som blivit beskattad. 

Nettoinkomsten utgör då 4.800 mk. Men för detta område har skogs-

ägaren årligen erlagt - låt säga - 20 mark i skatter. Hans totala 

skatteutgifter för området under 60 år har då jämte ränta på ränta 

efter 4,5 % stigit till hela 5.780 mk. Det hade alltså under dessa 

förhållanden varit betydligt fördelaktigare för denna person att 

avstå från skogsområdet och i stället sätta in skattepengarna på 

bank. - Situationen är naturligtvis avgjort ogynnsammare, ifall 

ett såsom skogsmark klassificerat område överhuvud inte bär 

något egentligt trädbestånd, ty då erhålles inte heller någon 

nettoavkastning. Detta är inte någon ovanlig företeelse på Åland. 

I ett utlåtande över det kommitteförslag, som ligger till 

grund för den nya rikslagstiftningen om inkomstskatt för gårds

bruk, har statens skogsforskningsinstitut framfört grava anmärk-

ningar mot hela arealbeskattningssystemet och därtill konstaterat, 

att de nya stadgandena om skogsbeskattningen principiellt ger 

skattemyndigheterna mindre möjligheter att taga hänsyn till 

skogarnas individuella avkastning än de hittills gällande stad-
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2) överlåtelsepris och andra vederlag för skogsprodukter 

ävensom för dem och för växande sWDg uppburna skade-, försäkrings- I 

och andra ersättningar; 

3) ·överlåtelsepris samt skade 1 , försäkrings- och andra ersätt- : 

ningar för byggnad, som den skattsky l dige ägt kortare tid än 10 

år, dock så, att om den skattskyldige fortsätter att bedriva 

gårdsbruk på lägenheten och uppför ny byggnaä eller reparerar 

skadad, prisen och ersättningarna beaktas som inkomst genom att 

avdragas från utgifterna för anskaffning eller grundreparation 

av byggnaden; 

4) överlåtelsepris och andra vederlag samt skade-, försåkrings 

och andra ersättningar för maskiner, redskap och anordningar, 

xxxx:x:x:xxJXxxxzx;xxx:xxxoc:x:KKXiXXXxxx~xxxxxocF<a:gClI:s-xge:x~mxxx:s:kF±xN±Ng~x+ 

dock så, att vederlag och ersättningar för maskiner, redskap 

och anordningar, vilkas anskaffningskostnader skola avdragas 

genom avskrivningar, beaktas såsom inkomst på sätt i 8 § stadgas; 

5) av staten och landskapet till ·stöd för lantbruksproduktio

nen uppburna 1 ,b i drag __ , och ersättningar med undantag av ny- och 

stenröjningspremier samt qndra med dem jämförliga jordförbätt

ringshidrag, · · , dock så, att 1_,(bidrag ~·- och ersättningar för an

skaffning av maskiner, redskap och anordningar samt för grundför

bättringar på dem beaktas som inkomst på sätt i 8 § och bidrag 

för täckdikning på sätt i 1 0 § stadgas samt för anskaffning av 

byggnader och för grundf örbättringar på dem uppburna bidrag 

genom avdrag av dem från motsvarande anskaffnings- eller grund

förbättringsutgifter; 

6) av landskapet uppburna ' bidrag och ersättningar för 

skogsvårds- och skogsf örbättringsarbeten, dock så, att såsom 

inkomst beaktas endast 30 pr@cent av bidrag , som erhållits 

för anläggning av i 6 § 1 mom. 6 punkten avsedda vägar; 

7) överlåte l sepris och andra vederlag samt skade-, försäkrings 

och andra ersättningar för grus, l era, mull, torv och annat dylikt, 

som tagits från lägenheten; 

8) överlåtelsepris för ~ produkter från produktionsinrätt

ning på lägenheten samt ersättningar, som uppburits för annan 

i samband med lantr- eller skogsbruket bedriven verksamhet, såframt 

icke produktionsinrättningen eller verksamheten bör anses såsom 

en särskild rörelse; 

9) överlåtelsepris för vad som åtkommits genom jakt eller 

fiske; 

10) vederlag för nyttjande av maskiner, redskap och anordningar 

samt hästar ävensom annan produktionsrnateriel samt i samband med 
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8 §. 

Anskaffningsutgifterna för maskiner, redskap och anordningar, 

vilkas sannolika ekonomiska brukstid är högst 3 år, avdragas i 

sin helhet det skatteår, då de erlagts. 

Anskaffningsutgifter för andra än i 1 mom. avsedda maskiner, 

redskap och anordningar avdragas genom avskrivningar på utgifts

resten. 

Utgiftsresten ar summan av anskaffningsutgifterna för maskiner, 

. redskap och anordningar, vilka anskaffats under skatteåret, och 

de oavskrivna anskaffningsutgifterna för tidigare förvärvade 

maskiner, redskap och anordningar, minskad med under skatteåret 

uppburna överlåtelsepris och andra vederlag samt skade-, försäk-

rings- och andra ersättninga:zy.för maskiner, redskap och anordningar 1 

samt med understöd för anskaffning av ma~kiner, redskap och an

ordningar e ller grundförbättringar på dem. 

Avskrivningen för skatteåret må vara högst 30 procent av 

utgiftsresten. 

Den de~ av uppburna överlåtelsepris och andra vederlag samt 

skade-, försäkrings- och andra dylika ersättningar för maskiner, 

redskap och anordningar, som icke avdragits vid uträkmingen av 

utgiftsresten, anses såsom skattepliktig inkomst för skatteåret. 

Visar den skattskyldige, att det sammanlagda beloppet av gängse 

värdet av alla i denna paragraf avsedda tillgångar vid skatteårets 

utgång till följd av att tillgångarna nedgått i värde, förstörts 

eller skadats eller av annan orsak är mindre än utgiftsresten, 

minskad med avskrivningen för skatteåret, må sådan tilläggsav

skrivning g öras på utgiftsresten, att denna nedgår till sagda sam

manlagda belopp. 

Såsom anskaffningsutgift anses aven grundförbätt ringsut gifter 

för maskiner, redskap och anordningar. 

9 § . 

Anskaffnings- och grundf örbättringsut g ifter för byggnad avdra±· 

gas mede ls lika stora avskrivninsar under den.tkid byggnaden san
lCK9 

nolikt kan ekonomiskt användas Egårdsbruket. Om~en skattskyldige 

annat styrker, anses följande tider såsom byggnads sanmolika eko-

nomiska brukstid, för 

1) bostadsbyggnad, om den är av trä 40 år och om den ar av 

sten 50 år· 
' 

2) ekonomibyggnad, om den ar av trä 20 år och om den ar av 

sten 25 år. 
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Är byggnad varken av trä eller sten, hänföres den till den 

grupp av byggnader, som den med avseende å hållbarhet och bruks

tid närmast motsvarar. 

Visar den skattskyldige, att gängse värdet av byggnad, som av

ses i denna paragraf, vid skatteårets utgång till följd av att 

byggnaden nedgått i värde, förs törts eller skadats eller av annan 

orsak är mindre än den oavskrivna delen av anskaffningsutgiften, 

må sådan tillåggsavskrivning göras på anskaffningsutgiften, att 

den oavskrivna delen av anskaffningsutgiften nedgår till gängse 

värdet. 

10 §. 

Anskaffningsutgifterna för täckdiken, broar, dammar och andra 

sådana nyttigheter skola, om de icke avdragits med stöd av andra 

stadganden, avdragas genom avskrivningar på utgiftsresten. 

Utgiftsresten är summan av anskaffningsutgifterna för täckdiken 1 
' broar, dammar och andra sådana nyttigheter , som byggts under ~ I 
I · 

skatteåret, och de oavskrivna anskaffningsut~ifterna för tidigare 

byggda täckdiken, broar, dammar och andra sådana nybtigheter, 

minskad med överlåtelsepris och andra vederlag samt skade-, för

säkrings- och andra ersättningar, som under skatteåret uppburits 

för täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter, även

som med bidrag för anskaffning av i detta moment avsedda nyttig

heter. 

Avskrivningen för skatteåret må uppgå till högst 10 procent 

av utgiftsresten. 

Såsom anskaffningsutgift anses även grundf örbättringsutgift 

fär täckdiken, broar, dammar och andra dylika nyttigheter. 

Stadgandena i denna paragraf tillämpas även på de enligt 6 § 

1 mom. 5 och 6 punkterna avdragbara ut g ifterna för skogsdiken 
- dock så 

och skogsbilvägar,mEocx~~~kixNocEx~x att endast 30 procent av 

bidragen för anläggning av skogsbilvägar skola beaktas som , m~nsk

ning av utgif tsresten. 

11 §. 

Skattenämnd skall före den 15 november uppgöra förslag till 

de i 13 § nämnda beskattningsgrunderna .. och anvisningarna. 

12 §. 

Ett exemp lar av skattenämndens beslut angående i 11 § nämnda 
förslag till beskattningsgrunder och anvisningar skall ofördröj-
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ligen tillställas landskapsstyrelsen. Ett exemplar skall på 

kommunalkansliet framläggas till de skattskyldigas granskning 

under 14 dagar, räknat från den dag, då beslutet kungjordes på 

sätt om kommunala tillkännagivanden är stadgat, d enna dag oräknad. 

Skattskyldig, som ej åtnöjes med skattenämndens bes lut, har rätt 

att däröver göra anmärkning genom skrivelse, som inom 14 dagar 

från den dag, då beslutet framlades till de skattskyldigas guansk

ning, nämnda dag oräknad, skall ingivas till skattedirektören. 

Dock må anmärkningsskrive lsen jämväl, på avsänäarens risk, inom 

den föreskrivna tiden insändas till skattedirektören genom för

med ling av posten i frankerat brev. Skat t edirektören skall på 

anmärkningsskriften anteckna, när den kommit honom till handa, 

samt omedelbart översända den till landskapsstyrelsen med biläg

gande av skattenämndens utlåtande samt utredning om tiden, då 

skattenämndens beslut framlades till granskning. 

1.? §. 

För beskattningen av i 5 § 14 och 15 punkterna av:.sedd:a inkomster 

å ligger det landskapss t yre l sen at t , oberoende av om anmärkning 

gjorts 'mot skattenämnds förslag eller ej, vidtaga sådana ändringa~ 

som äro nödigaför att beskattningen må bliva riktig och i hela 

landskapet enhetlig,och därvid för det skatteår, under vilket 

skattenämndens förslag tillkommit, fastställa: 

a) medelvärdet av ~ 5 § 14 punkten avsedda förmåner med beak~ 

tande av antalet familjemedlemmar och deras å lder samt 

b) ) värdet av den den förmån, som den skattskyl dige haft av egen 

eller fri bostad samt vatten, värme och belysning för sig och 

sin familj, varvid särskilda medelvärden och tillåtna procentuella 

avvikelser från dem skola fastställas för bostäder av olika stor

lek och standard med beaktande av hyresnivån i de olika kommuner

na. 

Till ledning för skattenämnderna må landskapsstyrelsen utfärda 
i : .. 

anvisningar rörande tillämpningen av oc~ i 1 mom.nämnda beskatt

ningsgrunder. 

14 §. 

Såsom anskaffningspris för år 1967 eller därförinnan i bruk 

tagna eller f ärdigbl ivna byggnader, maskiner, redskap och anord

ningar för gårdsbruke t samt i 10 § avsedda nyttigheter anses det 

mot deras ekonomiska bruksvärde svarande nyanskaffningsvärde t 
vid utgången av år 1967, minskat med fö l jande avdrag för värde-
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1) 60 procent av den bruttoinkomst som erhållits vid försälj

ning av virke på rot; 

2) 45 procent av den bruttoinkmmst som erhållits vid öwer låtel

se r av timmer och motsvarande sortiment såsom leveransvirke; samt 

3) 30 procent av den bruttoinkomst som erh9..llits vid äverlå

telse av massaved och motsvarande sortiment såsom leveransvirke. 

Vid beskattning av inkomsterna mnder de f ö~ljande 14 åren 

tillämpas stadgandena i 2 mom. ändrade sålunda, att procenttalet 

i 1 punkten för varje år minskas med fyra enheter, procenttalet 

i 2 punkten med tre enheter och procenttalet i 3 punkten med 

två enheter. 

Den skattskyldiges kostnader för skogsbruket sko l a från och 

med år 1968 beaktas i full utsträckning enligt stadgandena i den

na lag. 

Vid de kommunalbeskattningar, som verkställas på grund av un

der åren 1968-1971 förvärvade i nkomster, må icke såsom avdragbar 

utgif t anses arrenden, som skattskyldig er l agt till l andskapet 

för boställen och andra dylika lägenheter. Visar skattskyldig, 

att arrendeavtal rörande bostället eller lägenheten uppgjorts 

efter denna lags ikbaftträdande, skall dock stadgandet i 6 § 

1 ~ punkten l ända till efterrätte lse. 

Åtgärder för denna lags ikraftträdande må vidtagas redan innan 

lagen trätt i kraft. 

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

om vissa avvikelser från beskattnings l agen. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 

Stadgandena i 3 § 2 rnorn. och 36 § 2 mom. beskattnings l agen av 

den 12 december 1958 (FFS 483/58), såsom sagda lagrum lyda i 

lagen den d ·2cember 19f; 7 (FFS / 67), sko la icke äga tillämp-

ning vid kommunalbeskattningen i landskapet Al and. 

2 §. 

Skattskyldig som under skatteåret haft inkomst av skogsbruk 

skall till sin skattedekl aration foga förteckning över de huvud

sakliga köparna av skogsprodukter under skatteåret. 
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3 §. 

Skattskyldig som bedriver gårdsbruk skall om sina inkomster 

och utgifter göra sådana anteckningar som landskapsstyrelsen 

närmare bestämmer. 

4 §. 

~tadgandena i 43a § och 46 § 8 punkten beskattningslagen, 

såsom dessa lagrum lyda i lagen den december 1967 (FFS /67), 

skola vid kommunalbeskattningen i landskapet Åland tillämpas 

även beträffande förså l fila skogsprodukter och för skogsbruket 

inköpta förnödenheter. 

Denna lag tillämpas första gång en v i d kommunalbeskattningen 

för år 1 968 . 

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

angående ändring av landskapslagen om skogsvårdsf öreningar. 

I enlighet med ! l ands landstings beslut ändras 10 § 1, 4 och 

6 mom. landskapslagen den 16 april 1952 om skogsvårdsföreningar 

(10/52) såsom följer: 

1 0 §. 

Skogsvårdsavgift uppbäres - med - 2 - 6 - procent av den nettoavkast

ningr.från skogsmarkenf enligt vilken :EX.HZRID!i: inkomstskatten till 

staten beräknas, utan att de avdrag, som kunna komma i fråga vid 

beskattningen,tagas i beaktande. Skogsvårdsförening fastställer 

skogsv9rdsavgiftens storlek för ett år i sänder. 

Skogsvårdsavgiften för skog, som kommunen själv äger, beräk

nas enligt samma grunder;Som den skulle hava beräknats vid s tats

beskattning. 

------------------------- - ----

Vid prövning huruvida skogsmarks årliga v irkes a vkastning vid 

re ge lbunden växt understiger tio produktionskuhikmeter, skall 
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beslut därom fattas i enlighet med de vid statsbeskattningen 

fastställda produktionstalen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - --

Denna lag ti llämpas första gången vid uppbärande~ av skogs

vårdavgifterna för år 1968. 

Mariehamn, den 20 november 1967. 


