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1980-81 Lt - Ls framst. nr 11 - Stu. 

STORA UTSKOTTETS BETANKANDE nr 11/1980-81 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

om skattefrihet vid kommunalbeskattningen för 

vinst på vissa överlåtelser av egendom. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande 

nr 5/1980-81. 

Stora utskottet som behandlat ärendet får vördsamt anföra följande. 

Stora utskottet har konstaterat att lagförslaget har särskild betydelse för 

marköverlåtelser som sker medelst expropriation på grund av landskapslagen 

om fornminnen (9/65) eller landskapslagen om naturvård (41/77) samt även 
lagen om enskilda vägar (FFS 358/62), lagen om skifte inom planläggnings

område (FFS 101/60) och gruvlagen (FFS 503/65). Utskottet vill dessutom 

betona att överlåtelse som sker frivilligt i fall där expropriation kan före

komma jämställs med överlåtelse på grund av expropriationsutslag och att 

eventuell realisationsvinst även härvid blir skattefri. 

Stora utskottet har principiellt diskuterat möjligheten att tillåta skatte

frihet även för årlig utbetalning som vederlag för inskränkningar i ägande

rätten; särskilt då med tanke på skyddsområden utstakade med stöd av Jandskaps

lagen om fornminnen och landskapslagen om naturvård. Med hänsyn till de olägcn

het~r som redan drabbar markägarna i byar med riklig förekomst av fornlämningar 

anser utskottet att landskapsstyrelsen borde med det snarast utreda möjligheterna 

att tillåta skattefrihet för årlig utbetalning på grund av inskränkt disposi

tionsrätt. 

I 1 § föreslår utskottet en språklig justering. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i landskapssty

relsens framställning ingående lagförslaget oför

ändrat, dock sålunda att 1 § 1 mom.erhåller föl

jande lydelse: 

1 §. 
Utan hinder av vad som stadgas i 1 § landskapslagen om kommunalskatt på 

inkomst (45/76) och i 21 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (FFS 

1043/74) skall i kommunalbeskattningen som vinst av tillfällig överlåtelse (uteslutJ 
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inte anses vinst som erhållits då fast egendom, byggnad på annans mark eller 

varaktig nyttjanderätt till dem fråntages skattskyldig genom expropriation 

cl1cr Wlilat därmed jämförbart förfarande. Detsamma gäller då sagda egendom 

eller varaktiga nyttjanderätt utan att ovan avsett förfarande tillämpats 

eller efter det sådant förfarande inletts, genom köp eller på annat frivilligt 

sätt överliiti ts för ändamål, för vilket mottagaren är berättigad att inlösa 

egendom av ifrågavarande art eller att genom nämnda förfarande förvärva var

aktig nyttjanderätt till densamma. 

Dessutom föreslår stora utskottet vördsamt 

Mariehamn den 11 december 1980. 

att Landstinget måtte hemställa om att Lmdskar 

styrelsen skulle utreda möjligheten att tillåta 

skattefrihet för årlig ersättning med stöd av 

i lag inskränkt dispositionsrätt. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 

ordförande 

Göran Lindholm 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden A.Häggblom, viceordföranden K.Jansson, leda

möterna Dahlen, Eriksson, Helling, Lindfors, Sagulin och Oberg samt ersättaren ( 

Olof M. Jansson. 


