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LAG- 001 EKONOMIUfSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

25/1976-77 med anledning av ltm Göran Bengtz~ 

m.fl.lagmotion med förslag till landskapslag 

angående ändring av 12 och 19 §§ landskaps

lagen om kommunalskatt för gårdsbruk. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovannämn

da lagmotion. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört sekre

teraren i Alands Producentförbund, Göran Helling, vördsamt anföra följande. 

Utskottet har informerat sig om hur storleken av inkomsten av eget arbete 

vid upparbetning och transport av virke 1 samband med leveransförsäljning 

ur egen skog beräknas vid beskattningen 1 landskapet, respektive i riket. 

Härvid har utskottet konstaterat att inkomstens storlek, beräknad enligt 

de i landskapet gällande stadgandena, klart överstiger den nettoinkomst 

den skattskyldige verkligen har, om man beaktar hans kostnader vid upparbet

ningen och transporten. Utskottet anser därför, att de av motionärerna före

slagna ändringarna i landskapslagen om kommmunalskatt för gårdsbruk är behöv

liga och angelägna. Detta speciell t som de i riket gällande stadgandena för 

beräkning av nämnda inkomst ger ett resultat som väl överensstämmer med den 

verkliga inkomsten. 

Utskottsmajoriteten anser dock,att de av motionärerna föreslagna lagänd

ringarna kräver ändringar också av andra stadganden i landskapslagen om 

kommunalskatt för gårdsbruk, varför lagändringen bör föregås av nonmal 

lagberedning. Ordföranden Carlson och ledamoten Björklund däremot röstade 

vid utskottsbehandlingen för omedelbart antagande av motionen med motive

ringen att lagändringen om möjligt borde tillämpas redan vid 1977 års be

skattning. 

Hänvisande till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta lagmotionen,samt 

att Landstinget måtte hemställa om att land

skapsstyrelsen i brådskande ordning inkommer 

med förslag till ändring av landskapslagen om 

kommunalskatt för gårdsbruk så att värdet av 

det arbete den skatteskyldige utför i samband 

med leveransförsäljning ur egen skog, vid be

skattningen fastställs så, att det motsvarar 

den verkliga inkomsten av arbetet. 
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riehamn den 14 april 1977 . 

På lag~konomiutskottets 
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Folke Husell 

sekreterare . 
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Närvarande i utskottet : ordföranden Carlson, viceordföranden Sundberg samt 

ledamöterna Lundberg , Radmar Söderlund och Björklund. 
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