
1989-90Lt"" Ls framst~nr 17..; Leu 

LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 15/1989-90 med an

ledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om kommunalskatt för 

näringsverksamhet. 

Landstinget har den 11 december 1989 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över nämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört landskapssty

relseledamoten Magnus Lundberg, har omfattat landskapsstyrelsens förslag med 

några smärre ändringar av språklig karaktär. 

Med anledning av det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 

Landskapslag 

angå.ende ändring av landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet 

(Ingressen lika som i framställningen). 

6 § 

Skattepliktig inkomst är inte: 

1) 40 procent av överlåtelsepris och övriga vederlag för fastigheter och värde

papper som hör till anläggningstillgångarna, om den skattskyldige har ägt fastighe

ten i minst tio år och värdepappret i minst fem år, dock så att återvunnen 

avskrivning, som i enlighet med 42 § 1 mom. tidigare avskrivits från värdepapprets 

anskaffningsutgift, samt det belopp som med stöd av 43 § avdragits från anskaff

ningsutgiften för aktier, utgör skattepliktig inkomst även efter fem år; 

8 § 

I 7 § avsedda avdragbara utgifter är bland andra: 
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13) ökning av levnadskostnaderna på grund av arbetsresa som denskattskyldige 

eller den skattskyldiges make företagit i sin verksamhet i enlighet med de grunder 

som gäller vid statsbeskattningen; samt 

14) vinstpremieandel som avses i personalfondslagen (FFS 814/89). 

28 § 

(Lika som i framställningen). 

30 § 

Har vid beräkning av utgiftsresten en del av de överlåtelsepriser och övriga 

vederlag som under skatteåret erhållits för lösa anläggningstillgångar inte avdra

gits, betraktas denna del som skattepliktig intäkt för skatteåret med de undantag 

som anges i 43 §. 

41 § 

Skattepliktiga överlåtelsepriser och övriga vederlag som erhållits för annan än i 

30 eller 31 § avsedd förslitning underkastad anläggningstillgång som överlåtits, 

förstörts eller förlorats genom brott eller av annan orsak betraktas som intäkt och 

den avdragbara men ännu inte avskrivna delen av anskaffningsutgiften avdras under 

det skatteår då anläggningstillgången överlåtits eller förlusten konstaterats, med 

de undantag som anges i 43 §. 

42 § 

(Lika som i framställningen). 

43 § 

På yrkande av en skattskyldig avdras den post, som inte avdragits vid 

beräkningen av den utgiftsrest som avses i 30 §, samt det skattepliktiga överlåtel

sepris eller övriga vederlag som erhållits för anläggningstillgångar som avses i 33 § 

1 mom. 2 punkten och i 34, 36, 37, 38 och 39 §§ eller för aktier som berättigar till 

innehav av utrymmen som används i den skattskyldiges verksamhet, med undantag 

av den del som motsvarar den oavskrivna anskaffningsutgiften, från anskaffnings

utgiften eller från utgifterna för iståndsättning av förslitning underkastade anlägg

ningstillgångar, som tagits i bruk under skatteåret. 

På yrkande av en skattskyldig avdras det skatt~l!~~ överlåtelsepris eller 

övriga vederlag, som erhållits för en byggnad som huvudsakligen använts i den 

skattsskyldiges verksamhet eller som erhållits för den skattskyldiges aktier som 
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berättigar till innehav av verksamhetsutrymmen, med undantag av den del som 

motsvarar den oavskrivna anskaffningsutgiften, från anskaffningsutgiften för så

dana aktier, som berättigar till innehav av den skattskyldiges verksamhetsutrym

men och från utgifterna för iståndsättning av sådana utrymmen. 

Om den skattskyldige fortsätter med sin näringsverksamhet och gör det 

sannolikt att han ämnar anskaffa eller reparera förslitning underkastade anlägg

ningstillgångar, skall av det belopp som avses i 1 mom. och som inte har avdragits 

under skatteåret i enlighet med l eller 2 mom., debiteras det belopp som motsvarar 

den i bokföringen upptagna återanskaffningsreserveringen för förslitning underkas

tade anläggningstillgångar genom att avdraga det från anskaffningsutgiften för de 

förslitning underkastade anläggningstillgångar som tagits i bruk (uteslutn.) under 

något av de tre därpåföljande skatteåren eller från utgifterna för iståndsättande av 

sådana anläggningstillgångar. 

Om den skattskyldige fortsätter med sin näringsverksamhet och gör det 

sannolikt att han ämnar anskaffa eller reparera anläggningstillgångar, skall av det 

belopp som avses i 2 mom. och som inte har avdragits under skatteåret i enlighet 

med i 1 eller 2 mom., debiteras det belopp som motsvarar den i bokföringen 

upptagna återanskaffningsreserveringen för verksamhetsutrymmen genom att av

draga det från anskaf fningsutgif ten för de anläggningstillgångar som avses i 1 och 2 

mom. och som tagits i bruk (uteslutn.) under något av de tre därpåföljande 

skatteåren eller från utgifterna för iståndsättande av sådana anläggningstillgångar. 

(5 mom. lika som i framställningen). 

61a § 

(Lika som i framställningen). 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 4- januari 1990 

På lag- och ekonomiutskottet vägnar: 

Anders Eriksson 
ordförande 

Carina Strand 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 
viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 
Söderlund. 


