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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 lands

ting med förs l ag till landskapsl ag om vissa 

avdrag från löneinkomst i kommunalbeskattninge 

Den 5 januari 1962 utfärdades i riket en lag om vissa avdrag vid 

beskattning av löneinkomst (FFS 2/62~. Enligt denna l ag skall vid be-

skattning av inkomst av skogsarbete och liknande en genomsnittlig av

dragsrätt tillämpas sålunda, att vid användning av motorsåg avdrag 

för därmed för enad e kostnader för inkomst ens förvärvand e får göras en

ligt 40, 25 eller 20 % beroende på, om en, två eller tre personer an

vänt motorsågen. Hava kostnaderna för i nkomstens förvärvand e och b i 

behållande stigit till s törre belopp än avdraget enligt ovannämnda 

procentsatser skulle stiga till , är den skat tskyldige likväl berät

tigad att avdraga de verkliga kostnaderna enli gt företedd utredning 

därom. Vi d transportarbeten skal l på samma sätt få avdragas 60 % om 

häst och körredskap använts och likaså 60 % om traktor använts i skogs

körslor. I andra körslor skall 50 % f å av dragas. Lagen mot i ve ras med, 

att sådant arbete utföres i så exc eptionella förhålland en, att man 

icke skäligen kan kräva utredning om de avdragsgilla posterna. Stad

gandena i l agen ä ga tillämpning på såväl ko mmunal- som statsbeskatt

ningen för åren 1961 och 1962. 

I landskapet användas numera motorsågar ' allmänt vid skogsarbete. 

lär det blott är möjligt användas också traktorer för utdrivningen 

av virke. Lagliga förutsättningar för godkännande av de i rikets lag 

stadgade genomsnitt l i ga avdragen vid kommunalbeskattningen saknas dock. 

; Landskapsstyrelsen anser det därför nödigt att antaga en motsvar and e 

landskapslag, varigenom också en enhetlig ~eskattning av sådana inkoms

ter kan genomföras. 

Rikets lag gäll er endast beskattningen för år en 1961 och 1962. Då 

det likväl förefaller troligt, att den nu införda avdragsrätten blir 

bestående under en längre tid, om ick Efl.en tilltänkta totalrevisionen 

av den materiella skatterätt en kommer till stånd under nämnda år, före

sl år landskapsstyrel sen, ' att landskaps lagen skall gäll a från och med 

1961 ärs beskattning tillsvidare . 

Med hänvisning till det ovan anförda får land skapss tyr el sen vördsamt 

för elägga Landstinge t till antagand e n edanstående 

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

om Vi ssa avdrag från löne i nkomst i kommunalb esk attningen. 

I enligh e t med Ålands l ands tings beslut stadgas~ 
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1 §. 
Har skattskyldig vid fällning av träd eller färdi gställande av 

virke använt motorsåg, avdrages vid kommunalbeskattningen från hans 

löneinkomst därav i kostnader för användningen av sågen 40 proc ent, 

likväl så, att om två personer arbetat såsom . ett arbetslag med samma 

motorsåg, i sagda kostnader avdrages 25 proc ent från varderas löne

inkomst och, om arbetslaget bestått av tre personer,. 20 procent 

frän envars löneinkomst. 

2 §. 
Från skattskyldigs löneinkomst av skogskörslor avdrages vid be

skattning, om körslorna utförts med häst, i kos tnader för användning en 

av häst och körredskap 60 procent och, om traktor därvi d använts, i 

kostnader för användningen därav 60 procent. 

Frän skattskyldigs l öne inkomst av andra körslor än skogskörslor 

avdrages vid beskattning, om körslorna utförts med häst e ller trak

tor, i k ostnader för användningen av dem 50 procent. 

3 §. 
Utan hinder av vad i denna lag är stadgat må kostnaderna för använd

ning av motorsåg, häst och körredskap samt traktor vid beskattning 

godkännas till större belopp än i 1 och 2 §§ är förutsatt, såframt den 

sk~ttskyldige företer utredning om deras storlek~ 

4 §. 
I denna lag avses med kostnader för användning av motorsåg, häst och 

körredskap samt traktor vid beskattning avdragsgi lla kostn ader för in

komstens förvärvande och bibehållande. 

5 §. 
Denna lag tillämpas första gången vid kommunalbeskattningen för år 

1961. 

Mariehamn, den 2 mars 196 2. 

På l ands~psst&rel sens vägnar:--~---

~70"'~"4'~ ( Lantråd 

Lagbe r ednings sekreterare 
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