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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETANKANDE nr

3/
1983-84 med anledning av )andskapsstyrelsens
framställning till landstinget med förslag till
landskapslag om investeringsreserveringar inom
lantbruket vid kommWlalbeskattningen.
'·1 .·

Landstinget har den 11 november 1983 inbegärt lag- och ekonomiutskdttets
utlåtande över ovan nämnda framställning. Med anledning härav får utskottet, som i äre:ridet hört lagberedningssekreteraren Elisabeth Carlsson, agronomen Jan Karlsson och banktjänstemannen Karl-Erik Sundberg, anföra följande.
Utskottet har beslutat omfatta framställningen förutom ett förtydligande
i motiveringen till 6 § och en språklig justering av lagtexten i 7 §
1 mom. 3 punkten.
Detaljmotivering.
6 §. Utskottet vill betona att då investeringsreserveringarna skall användas
kan även
ske på en och samma gång. Detta som ett förtydligande till
sista meningen i paragrafen där det sägs att investeringsreserveringarna
skall användas i den ordning de har gjorts.
7 § 1 mom. 3 punkten.Ordet andra har strukits i syfte att klargöra att hänvisningen till 10 § 1 mom. landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk
avser allt som uppräknas under denna punkt. Vidare vill utskottet betona
att även bevattningsanläggning är att hänföra till denna punkt.
Utskottet vill uppmärksamgöra justeringsutskottet på att det mellan 11 § och
ikraftträdelsebestämmelsen skall finnas ett mittstreck.
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Landstinget måtte antaga det i framställnlngen ingående förslaget med följande ändring :
7 §.

Investeringsreservering får användas för att täcka utgifterna för
anskaffning eller grWldförbättring av
1) maskiner, redskap och anordningar som avses i 8 § 2 mom. landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk;
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2) byggnader och konstruktioner som avses i 9 § n~da l ag ; s.1 it
3) täckdiken, broar , dannnar och (uteslutp . ) sådana Ryt'tigheter som
avses i 10 § 1 mom . nämnda l ag.
(2 mom . lika som i framställningen).
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Marieharnn den 1 december 1983.
På lag- och ekonomiutskottets vägnar:
Barbro Sundback
ordförande
Bert Häggblom
sekreterare .

Närvarande v:rlärendets avgörande behandling : ordf . Sundback, v.ordf . Mattsson,
ledamöt . Lönn, Nordlund och Söderholm.

