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1984-85 L t - Lag mot. nr 82/ 1983-84 - Leu. 

LAG- OCH El<ONOMIUTSKOTTETS betänkande nr 

6/1984-95 med anledning av ltm Magnus Lundbergs 

m.f l. lagmotion med förslag till landskapslag angående 

ändring av 4 § landskapslagen om kommunalskatt på 

inkomst. 

Landstinget har den 21 mars 1984 inbegärt utskottets utlåtande över nämnda motion. 

Utskottet, som i ärendet hört landstingsledamoten Magnus Lundberg, trädgårdskonsulen

ten Alf Akerholm, skattedirektören Jarl Hermansson och biodlaren Sven-Erik Akerblom, 

får i anledning härav anföra följande. 

Utskottet har vid behandlingen erfarit att landstinget år 1979 behandlade en hemstäU

ningsmotlon (hemst.mot.nr 65/ 1978-79), som syftade till att uppmuntra hobbyodling av 

bin antingen genom skattelättnader i kommunalbeskattningen e!ler genom andra stödåt

gärder. I lag- och ekonomiutskottets betänkande (nr 15/ 1978-79) framhölls biodlingens 

betydelse för landskapets frö, bär- och fruktodlingar. Utskottet hemstäUde 1 sin kläm om 

följande 

1) att landskapsstyrelsen tar initiativ till sådan lagändring att 

inkomster från biskötsel ej betraktas som skattepliktig inkomst vid 

kommunalbeskattningen, 

2) upprättar för biodlare avsedd konsulentverksamhet samt 

3) utreder möjligheterna att med andra stödåtgärder uppmuntra 

hobbyodling av bin. 

Vad utskottet erfarit har 1andskapsstyre1sen vidtagit vissa åtgärder i anledning av 

punkterna 2 och .3 medan inget förslag ti111agändring enligt punkt 1 ännu gjorts. 

Föreliggande lagmotion avser att genom skattebefrielse i kommunalbeskattningen upp

muntra hobbybiodlingen i syfte att få spridning och utökning av 

Lagmotionen avser liknande lagändring som landstinget efterlyste 

hemställan. 

ovan nämnda 

Utskottet omfattat vad som framförs i motionens motiveringar vad gfi I k~r biodlingens 

betydelse. Beträffande de ekonomiska realitC't~r som är förkni.ppade n1ed biodling i 

mi.ndre kan sägas att de årUga driftskostnaderna är stora i relation till 
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skörderesultatet och att nettoavkastningen per samhälle även under gynnsamma 

omständigheter är lå.g. Dessutom bör nämnas att ett framgångsrikt utövande av biodling 

förutsätter, förutom ett speciellt intresse för uppgiften, lång praktisk erfarenhet. 

Utskottet har med anledning av biodlingens stora betydelse för frö-, bär- och fruktod

lingar samt även för den vilda floran beslutat att omfatta motionen. Lagförslaget skall 

ses som ett steg i rätt riktning och kan tillsammans med andra åtgärder innebära en 

utökning av biodlingen i landskapet, som är högst nödvändig. Förutom den åtgärd som här 

föreslås förutsätter utskottet att landskapsstyrelsen i brådskande ordning vidtar nödiga 

åtgärder för att stimulera intresset för biodling. Om så inte sker kommer med all 

sannolikhet mindre skördar att erhållas från frö-, frukt- och bärodlingar än vad som 

skulle vara fallet om biodlingen i landskapet markant skulle stiga. 

Utskottet vill beträffande ifrågavarande skattelättnad för biodlingen understryka att 

denna bör kunna jämföras med de skattelättnader som gäller för bär- och svampplock

ning. Inkomster från den verksamheten betraktas inte som skattepliktig inkomst. 

Dessutom önskar utskottet påpeka att ifrågavarande lagändring inte kommer att ha 

någon negativ effekt på kommunernas skatteintäkter. 

Ordföranden Sundback har inte omfattat utskottets beslut och anmält avvikande åsikt. 

Enligt Sundback skaH principiellt aH inkomst från arbete betraktas som beskattningsbar 

inkomst. Samtidigt kan påpekas att ifrågavarande förslag i praktiken inte innebär någon 

förbättring för biodlingens verksamhetsförutsättningar. 

Detalj motivering. 

Beträffande motionens förslag till lagtext har utskottet omfattat denna förutom 

beträffande en ändring av språklig karaktär. Utskottet föreslår att Jagen tillämpas första 

gängen skatteåret 1985. 

Med hänvisning tiH det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget måtte anta i lagmotionen ingående 

lagförslaget i följande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt på inkomst. 
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I enlighet med landstingets beslut fogas till 4 § landskapslagen den 17 augusti 1976 om 

kommunalskatt på inkomst (45/76), sådan den lyder i Jandskapslagen den 28 december 

1982 (54/82), ett nytt 4 mom., som följer: 

4 §. 

Inkomst från biodling, såsom försäljning av honung, svärmar, vax, drottningar och 

annat dylikt betraktas som skattefri inkomst, om biodlingen omfattar högst 30 (uteslutn.) 

bisamhällen. 

Denna lag tlHämpas första gången skatteåret 1985. 

Mariehamn den 11 december 1984. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sundback, v.ordf. Mattsson, leda

möt. Lönn, Nordlund och Söderholm. 


