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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till land
skapslag angående ändring av 7 § land
skapslagen om investeringsreserveringar 

inom lantbruket vid kommunalbeskatt

ningen. 

Enligt landskapslagen om investeringsreserveringar inom lant

bruket vid kommunalbeskattningen (19/84) fär investeringsreser

vering användas till att täcka utgifter för anskaffning eller 

grundförbättring av t.ex. maskiner, byggnader och täckdiken. Lagen 
reglerar inte när, d.v.s. under vilket skatteår, en investerings

reservering skall ha använts för att täcka en investeringsutgift, 

utan endast vilket år den senast skall ha använts för att inte bli 

skattepliktig inkomst. För att förtydliga lagen i detta hänseende 

föreslår landskapsstyrelsen att investeringsreservering skall 

användas till att täcka utgifter för anskaffning av maskiner, red

skap och liknande anordningar under det skatteår anskaffningen 

gjorts och beträffande anskaffning eller grundförbättring av bland 

annat byggnader och täckdiken antingen under det skatteår då bygg

nadsarbetet påbörjades eller det skatteår då arbetet slutfördes. 
De föreslagna skatteåren sammanfaller med tidpunkterna för avskriv

ningar utom beträffande byggnadsarbeten, där det föreslås att man 

alternativt skall kunna använda reserveringen det år då byggnads

arbetet påbörjas. 

Även i riket har liknancle lagstiftningsåtgtirder vidtagits (lagen om investe

ringsreserveringar inom lantbruket FFS 1103/82, ändrad FFS 465/84). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 
antagande 
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angående ändring av 7 §landskaps lagen om investeringsreserveringar 

inom lantbruket vid kommunalbeskattningen. 

I enlighet med landstingets beslut fogas till 7 § landskaps

lagen den 27 mars 1984 om investeringsreserveringar inom lantbruket 
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vid kommunalbeskattningen (19/84) ett nytt 2 mom., varvid det 

tidigare 2 mom. blir 3 mom., som följer: 

7 §. 

Investeringsreservering skall användas till att täcka i 1 mom. 

1 punkten avsedda utgifter under det skatteår då nyttigheten har 

anskaffats samt till att täcka i 1 mom. 2 och 3 punkten avsedda 

utgifter under det skatte~r d~ byggnaJsarbctet har påbörjats eller 

slutförts. 

Denna lag tillä'illpas första gången vid kommunalbeskattningen 

för 1984. 

Mariehamn den 18 september 1984. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Lagberednings sekreterare Michael Patrickson. 


