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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 8/1988-89 med an

ledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring av 

Jandskapslagen av kommunalskatt för 

gårdsbruk. 

Landstinget har den 9 januari 1989 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört landskapsstyrelseledamo

ten Magnus Lundberg, t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson, lagberednlngssekre

teraren Olle Ekström, skattedirektören Elof Asplund, agrologen Sven-Anders Da

nielsson och ekonomiemagistern Leif Hermans får i anledning härav anföra 

följande. 

I framställningen föresläs en ändring av landskapslagen om kommunalskatt för 

gårdsbruk bl.a. så att arealtillägg skall räknas som skattepliktig inkomst, att 

överlåtelsepris för byggnad som varit i skattskyldigs ägo i minst tio år skall vara 

skattepliktig till 60 procent, att uttag till egna hushållet av andra nyttigheter än 

egna lantbruks- och trädgårdsprodukter skall bli skattepliktiga och att anskaff

ningsutgiftens restvärde skall beskattas respektive avdras då annan egendom än 

lantbruks- och trädgårdsprodukter, grus, lera, mull samt övrig i 5 § 11 punkten 

nämnd egendom överförs mellan olika förvärvskällor. 

Liksom vid behandlingen av framställning nr 20/ 1988-89 noterar utskottet att 

landskapsstyrelsen inte i detalj motiverat de föreslagna ändringarna. Utskottet 

anser att landskapsstyrelsen också beträffande landskapslagen om kommunalskatt 

för gårdsbruk bör överväga att ersätta lagen med en blankettlag. 

Lag- och ekonomiutskottet konstaterar att något förslag om ändring av skattereg

lerna för s.k. förlustutjämning mellan olika förvärvskällor inte ingår i framställnin

gen. Enligt utskottets mening är det önskvärt att landskapsstyrelsen inom en 

relativt snar framtid överväger en dylik ändring och därvid ger kommunerna 

möjlighet att yttra sig om saken. 

Detaljmotivering 

5 § 2 punkten. Ändringarna, som huvudsak är av språklig karaktär, föreslås 

förtydligande syfte. 
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5 § 4 punkten. Utskottet föreslår att ordet "reparation" ersätts med "grundrepara

tion" efter som en saklig skillnad mellan dessa begrepp föreligger och avsikten, 

enligt vad utskottet fått erfara, även från landskapsstyrelsens sida är att någon 

ändring i förhållandet till gällande lag inte skall företas. 

8 § 3 mom. Utskottet har efter omröstning (3-2) beslutat omfatta landskapsstyrel

sens framställning. Minoriteten, viceordföranden Hedman-Jaakkola och ledamoten 

Holmberg anmäler avvikande åsikt och anser att ordet "levererats" borde ersättas 

med "tagits i bruk". 

8 § 4 mom. Efter omröstning (3-2) har lag- och ekonomiutskottet beslutat föreslå 

att momentet ändras så att avskrivningen för skatteåret får vara högst 25 procent 

av utgiftsresten eftersom den ekonomiska betydelsen tidsmässigt för jordbrukaren 

är minimal samtidigt som det är ändamålsenligt att procentsatsen är densamma i 

stats- och kommunalbeskattningen. Ordföranden Anders Eriksson och ledamoten 

Harry Eriksson anmäler avvikande åsikt och anser att avskrivningsprocenten 

fortsättningsvis bör vara 30 procent eftersom jordbrukare bör behandlas lika som 

övriga näringsidkare. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte anta det i fram

ställningen ingående lagförslaget i föl

jande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 4 §, 5 § 1 mom. 2 och 4 punkterna, 6 § 1 mom. 1, 11 och 12 punkterna 

och 8 § 3 och 4 mom. landskapslagen den 4 april 1968 om kommunalskatt för 

gårdsbruk (6/68), av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i landskapslagen den 10 juli 

1972 (42/72), 5 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i landskapslagen den 11 juni 

1986 (42/86) och 4 punkten sådan den lyder i landskapslagen den 5 november 1971 

(46/71) samt 6 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i landskapslagen den 28 

december 1982 (53/82) och 11 punkten sådan den lyder i landskapslagen den 15 april 

1969 (15/69), samt 

fogas till 5 § 1 mom. en ny 12 punkt istället för den 12 punkt som upphävts 

genom Iandskapslagen den 10 juli 1972 (42/72) och till 6 § 1 mom. en ny 13 punkt, 

som följer: 
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(Lika som i framställningen). 

5 § 

I 4 § inkomster av lantbruket under skatteåret är bland 

andra: 

- - - - - - .,,,, = - .... - - '"" ~ ,.,~ =• -= """ - - - .... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..,. - .... - ..., .... - - -

2) övedåtelseprb 

och konstruktion som 

procent av 

skattskyldige ägt 

för byggnad som 

skade-, försäkrings- och andra ersättningar för byggnad 

skattskyldige ägt kortare tid än tio år till fullt belopp, 60 

och ersättningar för byggnad och konstruktion som den 

är samt 60 procent av överlåtelsepris och ersättningar 

genom expropriation eller annat därmed jämförbart 

förfarande eller som, utan att sådant förfarande tillämpats eller sedan förfarandet 

inletts, genom köp annat frivilligt förfarande överlåtits för ändamål för vilket 

mottagaren är att inlösa byggnaden eller att förvärva varaktig nyttjan-

derätt till 

konstruktion eller 

av överlåtelsepris och ersättningar för byggnad, 

som använts som bostad för den skattskyldige eller 

hans familj eller sorn ~rmars använts i deras privata hushåll, dock så att vinst på 

byggnad och i samband med överlåtelse av brukningsenhet eller del 

därav beskattas på sätt i 24 § stadgas; 

4) av staten och till stöd för lantbruksproduktionen uppburna bidrag 

och ersättningar, med undantag av ny- och stenröjningspremier samt andra med 

dem jämförliga jordförbättringsunderstöd och bidrag för anskaffning och grundre

paration av byggnad9 konstruktion eller del därav, som är avsedd att användas som 

bostad för eller hans familj eller eljest i deras privata hushåll, 

dock så att bidrag ersättningar för anskaffning av maskiner, redskap och 

anordningar samt för g~ndförbättringar på dem beaktas såsom inkomst på sätt i 8 

§ och understöd för täckdikning på sätt i 10 § stadgas samt uppburna bidrag för 

från anskaf fnings-eHer förbättringsutgifterna. 

12) den vid oavskrlvna delen av anskaffningsutgiften för annan 

än i 11 punkten avs·:: ' egendom som den skattskyldige har överfört till en annan 

förvärvskäHa; samt 
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6 § 

(Lika som i framställningen). 

8 § 

- ... - - - - - .... - - - - ""' """ - """ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..,. -
(3 mom. lika som i framställningen). 

A vskrivnlngen för skatteåret får vara högst 25 procent av utgiftsresten. 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989 och tillämpas första gången vid den 

beskattning som skall verkställas för 1989. Arealtillägg som utbetalas efter denna 

lags ikraftträdande i enlighet med Statsrådets beslut den 19 maj 1988 (FFS 445/88) 

är dock inte skattepliktig inkomst vid den beskattning som skall verkställas för år 

1989 och på överlåtelse som skett före denna lags ikraftträdande tillämpas tidigare 

gällande bestämmelser. 

Marieharnn den 13 januari 1989 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola, ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg (delvis) 

och Söderlund samt ersättaren Karlsson (delvis). 


