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LAG- OCH EKONOMIUTSKOT
TETS BETÄNKANDE nr 10/1991-92 

med anledning av landskapsstyrelsens 

frafl1stlµlnjn..g till landsti~get. med förslag 
< ' • : - \ ~ • • • , ' I -1 '; 

till landskapslag angående ändring av 9 

§ landskapslagen om investerings

reserveringar , inom lantbruket vid 

kommunalbeskattningen. 

Landstinget har den 4 .mars 1992 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 
nämnda framställning. Utskottet som i tiiendet hört lagberedningssekreteraren Tomas 

Lundberg har intet att anföra förutom en ändring av teknisk natur. Med anledning härav 
får utskottet föreslå 

att Landstinget måtte anta lagförslaget i 

följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 9 § landskapslagen investeringsreserveringar 

inom lantbruket vid kommunalbeskattningen 

I enlighet med landstingets beslut ändras 9 § landskapslagen den 27 mars 1984 om 

investeringsreserveringar inom lantbruket vid kommunalbeskattningen (19184) som 
följer: 

9 § 

Om den skattskyldige inte har använt 1:!n investeringsreservering eller om den inte har 

ansetts vara skattepliktig inkomst inom den tid som anges i 6 §, räknas det oanvända 
beloppet av investeringsreserveringen eller det belopp av investeringsreserveringen som 

inte räknats som inkomst såsom skattepliktig lantbruksinkomst för den skattskyldige för 

det skatteår under vilket investeringsresr!rveringen senast borde ha använts. Om den 
skattskyldige har lyft en investeringsdepo.1iition och inte använt investeringsreserveringen 

för ett sådant ändamål som nämns i 7 §, räknas den investeringsreservering som 
· motsvarar depositionen som skattepliktig ink;omst för det skatteär ';'under vilket 

depositionen lyfts.' I fråga om en skattskyldig som.'hår upphört att idkå lantbruk raknas 

oanvända investeringsreserveringar som skattepliktig inkomst det skatteår under vilket 

den skattskyldige konstateras ha upphört med lantbruket. En reservering räknas dock inte 



som inkomst med anledning av den skattskyldiges död, om hans oskiftade dödsbo 

fortsätter att idka lantbruk. 

(Ikraftträdelsebest.ämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 3 mars 1992 

·På lag- och ekomimiutskottets vägnar: 
'.·,. 

Tage Boman 

ordförande 

/i . 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

!l ' 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Boman, viceordföranden 

Harry Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson, Häger och Sjöblom. 


