
LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 20/ 1986-87 med an

ledning aY ltrn Tage Bomans m.fl. 

hemstä1lningsmotion till landskaps

styrelsen om åtgärder för att påskynda 

en ändring av gårdsbrukets skattesys

tem så att ett driftsreserveringssys

tem möjliggörs. 

Landstinget har den 2l/. november 1986 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört byråchefen Raija 

AHer~ ordföranden för Ålands fruktodlarförening Leif Granlld, ordföranden för 

l\Iands producentförbund Göran Helling, landskapsagronomen Göthe Larpes och 

överinspektören Tor-Erik Söderlund, får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att det åländska lantbrukets behov av möjlighet till utjämning av 

driftsresultatet blivit allt mer uppenbart eftersom lantbruket under senare är har 

omstrukturerats mot specialodlingar. Enligt motionärerna skulle det vara till 

fördel för såväl den beskattade som den beskattande med en jämnare beskattning 

lantbruket varför en ny sorts reservering som skulle komplettera den befintliga 

investeringsreserveringen efterlyses. 

Utskottet konstaterar, liksom motionärerna, att specialodlare som har stora 

inkomstvariationer missgynnas enligt nu gällande skatteregler eftersom progressi

i skatteskalorna gör att lantbrukare med fluktuerande inkomster samman-

betalar högre skatt än lantbrukare med jämn inkomst. Problemet har 

uppmärksammats av Ålands fruktodlarförening som har anmodat Ålands producent

förbund att aktivt verka för att möjlighet till resultatreglerande åtgärder skapas 

lantbrukare. Producentförbundet, som anammat iden, har i sin tur tagit initiativ 

Svenska lantbruksproducentemas centralförbund (SLC) som kommer att föra 

ärendet som en del av det s.k. skattepaketet i samband med !antbruksln~ 

komstf örhandlingarna. 

Efter som andelen specialodlare på. Åland är mycket stor i förhållande till i riket, 

anser utskottet att det vore på sin plats att landskapsstyrelsen stöder lantbrukarnas 

organisationer i deras strävanden genom att på lämpligt sätt påskynda en ändring 

av gårdsbrukets skattesystem i enlighet med motionärernas intentioner. 

Lund anmäler åsikt och anser att motionen bör förkastas. 



- 2 -

Med hänvisning tHI det anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

Mariehamn den 21 april 1987 

att Landstinget hos landskapsstyrelsen 

hemställer om åtgärder för att på

skynda en ~indring av gtJ.rdsbrukets 

skattesystem så att s;~.kallad drifts

reservering möjliggörs för det åländs

ka lantbruket. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandllng: ordföranden Björklund, viceordfö

randen Lönn samt ledamöterna Harry Eriksson, Lund och Mattsson. 


