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1986-87 Lt-Ls frams t. nr 4 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 8 och 28 §§ landskapsla

gen om kommunalskatt för näringsverksamhet. 

Utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande är enligt 7 § landskapslagen 

orn kommunalskatt för näringsverksamhet (32/69) avdragbara inom näringsverksamhe

ten. I lagens 8 § ingår en exempelförteckning över avdragbara utgifter. 

En enskild rörelseidkare eller yrkesutövare som företar arbetsresor i samband med 

utövandet av näringsverksamheten åsamkas, förutom faktiska resekostnader och logiut

gifter, även ökade levnadskostnader. Om en företagare bedriver näringsverksamhet 

inom ramen för en sammanslutning eJler ett samfund erhåller han ofta lön för sitt 

arbete. I sådana fall beaktas de extra levnadskostnaderna i beskattningen genom att 

företag aren i egenskap av löntagare har rätt till skattefria resekostnadsersättningar och 

dagtraktamenten. Bestämmelser därom finns i 22 § 1 mom. 8 punkten Jagen om skatt på 

inkomst och förmögenhet (FFS 1043/74), som tiJlämpas vid kommunalbeskattningen 

landskapet med stöd av Jandskapslagen om kommunalskatt på inkomst (45/76). 

Enskilda rörelseidkare och yrkesutövare har för närvarande under vissa förutsätt

ningar rätt att avdra de ökade levnadskostnaderna i beskattningen. Ökade levnadskost

nader i samband med enskild rörelseidkares eller yrkesutövares arbetsresa upptas dock 

inte för närvarande i den exempelförteckning över avdragbara utgifter som ingår i 8 § 

landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet, och beskattningspraxis har 

inte varit enhetlig. Om rätten till avdrag för extra levnadskostnader särskilt skulle 

regleras i Jag skuJJe detta missförhållande kunna undanröjas, och näringsidkarnas 

rnöj ligheter att på förhand känna till hur de ökade levnadskostnaderna kommer att 

beaktas vid beskattningen skulJe förbättras. I regeringens proposition 1986 rd. - RP nr 

81+ föreslås att 8 § Jagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (FFS 360/68) 

ändras så att tiJJ paragrafen fogas en bestämmelse om rätt tilJ avdrag för extra 

levnadskostnader i samband med enskild rörelseidkares eJJer yrkesutövares arbetsresa. 

Skattestyrelsen skuJle utfärda bindande bestämmelser om avdragen. Landskapsstyre lsen 

finner den föreslagna bestämmelsen ändamålsenlig och fö reslår att t ill 8 § landskapsla

gen 01n korninunalskatt för näringsverksamhet fogas en ny 13 punkt enligt vilken den 

ökning av .levnadskostnaderna som orsakas av arbetsresa i samband med näringsverk

samhet skall utgöra avdragbar utgift enligt samma grunder som gäller vid statsbe

skattningen. 

I samband med ovan nämnda ändring av 8 § landskapslagen om kommunalskatt för 

näringsverksamhet föreslås att nämnda paragrafs 11 punkt ändras i överensstämmelse 
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rned gällande banklagstif tning så att begreppet "andelskassa" ersätts med "ande!sbank". 

Landskapsstyrelsen föreslår även att i 28 § landskapslagen om kommunalskatt för 

näringsverksamhet införs ett nytt moment enligt vilket företag som ingår avtal om 

skyddsupplagring i enlighet med lagen om skyddsupplag (FFS 970/82) eller som med stöd 

av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (FFS 303/83) och lagen om 

obligatorisk upplagring av läkemedel (FFS 402/84) är skyldigt att hålla upplag, skall få 

göra en undervärdering av anskaffningspriset för upplaget vilken är större än den 

a!Imänna lagerreserver ingen, dvs. avdra högst 7 5 % av anskaffningspriset för upplaget 

som kostnader för skatteåret. Med tanke på landskapets isolerade läge vid en eventuell 

krissituation bör det anses fördelaktigt om skyddsupplagring sker även i landskapet. En i 

huvudsak överensstämmande bestämmelse föreslås införd i statsbeskattningen genom 

regeringens proposition l 986 rd. - RP nr 88. 

Med h:invisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 8 och 28 §§ landskapslagen om kommunalskatt för närings

verksamhet 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 8 § 11 punkten landskapslagen den 25 juli 1969 om kommunalskatt för 

n:.i.ringsverksarnhet (32/69) samt 

fogas till 8 §, sådan den lyder i landskapslagarna den 11 juli l 978 (44/78), den 20 

november 1980 (58/80), den 28 december 1982 (52/82) och den 11 juni 1986 (41/86), en 

ny 13 punkt och till 28 §, sådan den lyder i landskapslagarna den 10 april 1979 (30/79) 

och den 11 mars 1986 (18/86), ett nytt 3 mom. som följer: 

8 § 

I 7 § avsedda avdragbara utgifter är bland andra: 

l l) sparbankers och affärsbankers lagstadgade samt andelsbankers lag- elJer 

stadgeenliga överföringar till säkerhetsfonder; 

13) ökning av 1evnadskostaderna på grund av arbetsresa som skattskyldig eller 

ska ttsky 1digs make företagit i sin näringsverksamhet i enlighet med de grunder som 

gäller vid statsbesl<attningen. 
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28 § 

ivled avvikelse från vad som stadgas i 2 mom. om där avsedda maximiprocenttal skall på 

den skattskyldiges yrkande som kostnad för skatteåret betraktas högst 7 5 procent av 

anskaffningsutgiften för skyddsupplag som avses i lagen om skyddsupplag (FFS 970/82) 

samt för obligatoriskt upplag som avses i lagen om obligatorisk upplagring av importe

rade bränslen (FFS 303/83) och lagen om obligatorisk upplagring av läkemedel (FFS 

402/84). 

---------~ 

Bestämmelserna i 8 § 11 och 13 punkterna denna lag tillämpas första gången vid 

beskattningen för år 1987 och bestämmelserna i 28 § 3 mom. denna lag tillämpas första 

gången vid beskattningen för år 1986. 

Mariehamn den 8 oktober 1986 

Vicelantråd Gunnevi Nordman 

Lagberedningssekreterare Birgitta B jörkqvist 


