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LAG-· 00-1 EKONOi'\1IUTSKOTfETS BETÄNKANDE nr 

17/1981-82 med anledning av landskapssty

re1sens framställning till landstinget med 

förslag till landskapslag angående ändring 

av landskaps1agen om kommunalskatt för gårds

bruk. 

har inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över ovan 

nämnda framställning, Utskottet 1 som i ärendet hört skattedirektören Jarl 

Hennansson,får vördsamt anföra följande. 

I anledning ilV den föreslagna ändringen i 10 § 3 mom, har utskottet konstn

terat att det i praktiken skulle röra sig om ytterst få projekt som skulle 

avskrivas enligt den lägre procentsatsen, Utskottet har ändå ansett att av

skriv11ing enligt den lägre procentsatsen bör finnas kvar, eftersom det 

kan förekorrnna sådana projekt.Dessutom är det ändamålsenligt att likartade 

avskrivningsregler gäller vid kommunal~ och statsbeskattningen. 

Vad gäller övergångsbestämmelserna har utskottet ansett att avskrivningar 

för täckdiken som utförts innan den föreslagna lagen träder i kraft bör ske 

efter s:1mmrr regler som föreslås 1 10 §. Avskrivningarna är i praktiken g:111sk;1 

obetydliga och av praktiska skäl är det ändamålsenligt att ha samma avskriv

ningsprocent för gamla och nya täckdikningsprojekt. 

I anledning härav föreslår utskottet att 10 § stilistiskt förenklas och 

2 mom, i övergångsbestämmeJ serna utgår, 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

så lydande: 

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

angående ändring av 1andskaps1agen om korrnntmalskatt för gårdsbruk. 

(Lika som i fr;=unstäHningen), 

10 §. 



Avskrivningen för skatteåret får uppgå till högst 10 procent av 

utgiftsresten~ dock så att avskrivningen för täckdiken får uppgå 

1 högst 20 procent (uteslutn.). 

23 och 24 §§. 
som J_ framställningen). 

(Slutstadgandets 1 moln. lika som i framställningen). 

(2 mom. uteslutn.). 

Mariehamn den 15 april 1982. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

BjaITie Björklund 

ordförande 

Göran Lindholrn 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf. Björklund, v.ordf. Berg samt ledamöt. Lönn, 

Söderholm och Boman. 


