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STORA UTSKOTTETS betänkande Nr 15/1967 - 68 

med.anledning av landskapsstyrelsens fram~täll

ning till Ålands landsting med fÖrslag till 

landskapslag om kommunalskatt för gårdsbruk 

(Nr 39/1967) och landstingsman Alarik Häggbloms 

m.fl. :s lagmotion med förslag till l arrlskaps

lag om kornmura lskatt för gårdsbruk, landskaps

lag om vissa avvikelser från beskattningslagen 

och landskapslag angående ändring av landskaps- . 

lagen om skogsvårdsföreningar. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets be~ 

tänkande Nr 8/1967-68, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Efter behandling av ärendet får stora utskottet vördsamt anföra följan-

de: 

såsom av landskapsstyrelsens motivering framgår har skatterefbrmför-

slaget föregåtts av ett låhgvaliigt och ingående k6rrtmittearbete både 

i riket och landskapet. Åtminston~ för landskapets del torde kunna sägas 

att enighet råder om ett övergående från den s.k. arealbeskattningsprirtci

pen till ett beskattningssystem grundat på de verkliga inkomsterna bådl 

för lantbrukets och skogsbrukets del. Även om samstämmighet ännu rå&er i
fråga om grundprinciperna för en dylik skattereform och själva lagens ut ~ 

formning i huvudsak, har de härvid uppkomna praktiska problemen medfört 

meningsskiljaktigheter beträffande skogsbeskattningen, vilket re su lterat 

i en uppsp jälkning av skattereformen i två alternativa förslag A och B, 

varav a 1 ternati v A avser enda st lantbru ksbeskattningen , meda n a 1 ternativ 

B omfattar hela gårdsbruke t, . d . v . s. såväl lantbruks- som skogsbeskattninge n. 1 

Landskapsstyrelsens framställning grundar sig på alterna tiv A, som även 

omfattas av lag- och ekonomiutskottet. Stora utskottet har efter omröst 

ning (majoriteten bestående av ordföranden Albin Johansson och ledamöterna 

Runar Wilen, Gustav Adolf Boman , Bö rje Hagström och Carl Karlsson ) jämväl 

för sin del beslutat omfatta alternativ A. Härvid har utskottet , utöver 

vad av landskapsstyrelsens motiver i ng och lag- och ekonomiutskottets be

tänk~nde framgår, d ock särskilt velat påpeka det nödvändiga behovet av 

snara och entydiga övergångsstadganden f6r lagens ikraftträdande till und-

vikande av dubbelbeskattning. Då i detta nu likaså närmare direktiv saknas 

om de åtgärder och uppgifter det nya systemet kommer att förorsaka lant

brukarna, borde lagen snarast komple tte ras med e n förordning upptagande de 

nödiga b e stä mmels erna h.ärom. Härtill ansluter sig utarbetandet av dekla

tationsblank ette n med bilagor och erforde rliga direktiv för ifylla nde t. 
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oå enligt utskottet6 !örme riåride beno\.fet qV qve rgångsstaqga11pen är s ärskilt 

brå~~*,a, n<;~ ha ;r; .. ~ tt ~:i,i:;e~t . ~l~i:n~ör~+ag, . O)Jlf~~17~.,t ?l V h,f3: ~a . u t.~.~~.~:::~~, : :~.~.::~_rn. ·: .. 
gjorts_. Hä~-q_töver hcir .. ~ib ra ~tskott:e_t f§tep_~t §_i9_ 9_!!t _~e_tt ___ s~!7s1s~1t ki~_~tÖt'.t 
sla~ yar1 land$kapsstyrelsen ·13kulle J~ptn~rtal3 bereclci och · så srta r t. dst i,~ .... 
finne ~ mbjligt inkomma med .nödiga lagförsiaq för e d : övergå ng till besR~t~ -
ning ~rl ligt v~rkliga inkomst$r jämväl föt skog$~rukets de~~ . 

stbt a ~tsk~ttet~ m~hbritet (~estå~rlde ä~ vi~e o~dföran~ert Ai~ri~ Mg~~ ~ 
tomskitit ledamöterna Sven Friberg, Gt;! org :Widernan, Sven Leilib~rg och krtk 

1 i i ! , . . ' 

Lundqvist) har omfattat det i landstihgsman Aiatik Bäggblörns mofl. i~g~ 
I I . · i 

motiöh ingående lagför ~ laget jämte de mötiv~rin~at härför som anförts i 1 
motionen och i det kommittebetänkande, på vilket landskap~styrelsens fr~m 

ställning grundar sig. Härutöver har minoriteten fäst avs~~ rlde vid , att 

det bör ligga i de åländska skogsägarnas intresse att övergå till dett riya 
skogsbeskattningssystemet vid en annan tidpunkt än i riket f ör undvikande 

av det tryck på skogsprisen riksre formen kommer att medföra. För statsb~

skattningens del skulle däran ot tidpunkte n för övergången si.+l det nya 

systemet vara av mindre betydelse, d å största delen av våra §!llåbruka:re icke 

uppnår gränsen för erläggande av inkomstskatt. Slutligen · har min._rieteten 

ansett de av lag- och ekonomiutskottet framställda anmärkningarna mot al 

ternativ B vara oväsentliga särskilt mot bakgrunden av skogsforskriingsins-
' 

titutets positiva utlåtande. 

Vad sedan själva lagtexten beträffar har stora utskottet däri företagit 

följ ande ,förtydliganden och redaktionella ändringar: 

5 § 1 rnorn. 10) punkten. uttrycket "förnödenheter för gårdsbruket" har 

med beaktande av att här avses endast lantbruket ersatts med " lantbruks

förnödenheter" i överensstämmelse med rikets lag. 

5 § 1 mom. 13)punkten. Verbforme n "skattskyldige åtnjuter" har ersatts 

med "skattskyldige åtnjutit". 

6 § 1 mom. 7) punkten. Efter "underhåll av byggnader" har tillskjutits 

"på lägenheten". 

6 § 1 rnom. 8) punkten. Mellan"annat på lägenheten" har tillagts "dy
likt Il. 

U· I 1 mom. har "avskrivas medelst lika stora avskrivningar" ersatts 

med "avdragas medelst lika stora avskrivningar". 

Av förbiseende har 3 mom. innehåll blivit afullstä ndigt. Utskottet har 

dirför kompletterat texten med "tillföljd av att byggnaden nedgått i värde , 

förstörts eller skada-ts" o. s. v . För tydlighe ts skull. har hela paragrafen 

Ut skrivits. 

1&_§_. I 1 mom. början har ordet "täckdikning" utbytts mot " täckdiken". 

1§__§_. I övere nsstämmelse med lagstiftningskutymen h ar räkneordet "fjor

ton" utskrivits med siffror. I tredj e meningen har obestämda fo r men "skat-
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..... 3_ 

tenämnds beslut" ersatts med bestämda 11 skattie rlämndens besiut"o 

19 § . 1 morri.. e} punk.ten. ördet "familjesai'hm~hs~ttning" har ersatts tned 
i 

"antalet , familjemedlemmar och deras ålder". 

21 § 1 mom. Den imomentet ingående uppställningen har kömplette:t:~ts 

genom införande av mellanrubriken "bostadsbyggnader:" 

22 §. Uttrycket "anskaffnings- eller grundförbättri ngsutgiften" har 

ersatts med "anskaffnings- och grundförbättringsutgifterna". I :;- · -· 

Härutöver önskar utskottet för justeringsutskottet påpeka att i 8 § 

6 mom. ingående "äro" före "mindre än utgiftsresten" bör utbytas mot singu r

J.ärformen "är" åsyftande. "det sammanlagda. beloppet 11
• I samma paragrafs 7 

mom. b ? r ordet "grundf7Srbättringsutgifter" ersättas med singulärforn\en 
' ' 

"grundförbättringsutgift" i konformitet med 10 § 4 momo Även i övrigt är 

behovet av l~gte~tens språkliga översyn påkallat. 

Med hänvi~ning til1 det ovan anförda får stora utskottet, som icke har 
- I 

andra anmärkningar att göra mot framställningen, förty vördsamt föreslå 

att La ndstinget måtte antaga det i landekaps

styrelsens framställning ingående lagförslaget 

sålydandeo 

L a n d s k a p s 1 a g 

om kommunalskatt för gårdsbruk. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap. 

Allmänna staqganden. 

1 - 3 §§. 

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

2 kap. 

Nettoinkomst av lantbruk. 

4 §. 

(Likasom i l andskapsstyrelsens framställning}. 

5 §. 

(1 mom. 1 - 9 punkterna likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

10) överlåte lsepris f ö r J<Bpta lantbruksförnödenheter; 

(1 mom . 11-12 punkterna likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

13) förmån, uppskattad i penningar, som den skattskyldige åtnjutit ge-

nom egen eller fri bostad samt vatten, värme och belysning för sig och 

sin familj, beräknad enligt de föreskrifter landskapsstyrelsen enligt 19 § 

äger fastställa. 

(2 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

6 §. 

(1 mom. 1-6 punkterna likasom i landskipsstyrelse ns framställning) . 
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7) utgifter för reparation och underhåll av byggnader på lägenheten 

amt i lantbruket använda maskiner, redskap, anordnihgar, diken, broar, s . 
stängsel, vägar och annat dylikt; 

8) utgifter för vatten, värme, belysning och annat dylikt på lägenhe-

ten; 
(1 mom. 9-10 punkterna likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

(2 momo likasom i landskapsstyrelsens franställning). 

7 - 8 §§ 0 

(Likasom~ landskapsstyrelsens framställni~g). 

9 §. 

Ånskaffnirigs- och grundförbättringsutgifter för byggnad avdragas medelst 

11ka S:Ora avskrivningar under den tid byggnaden sannolikt kan ekonomiskt 

användas i lantbruket. Om icke aen skattskyldige ann~t styrker, anses föl

jande tider såsom byggnads sannolika ekonomiska bruksuid, för 

1) bostadsbyggnad, om den är av trä 40 år och ,om den är av sten Sb år; 

2) ekonomibyggnad, om den är av trä 20 år och om den är av sten 25 år. 

Är byggnad . .;varken av trä eller sten, hänföres den till den grupp av 

byggnader, som den med avseende å hållbarhet och brukstid närmast motsva-

rar. 

Visar den skattskyldige, att gängse värdet av byggnad, som avses i 

denna paragraf, vid skatteårets ut gång ti 11 följd av att byggnaden nedgått 

i värde, förstörts eller skadats eller av annan orsak är mindre än den o

a vskrivna delen av anskaffningsutgiften, må sådan tilläggsavskrivning gö

ras på anskaffningsutgiften, att den oavskrivna delen av anskaffningsut

giften nedgår till gä ngse värdet. 

10 §. 

Anskaffningsutgifterna för täckdiken, broar, dammar och andra sådana 

nyttigheter skola, om de icke avdragits me d stöd av andra stadganden, av

dragas genom avskrivningar på utgifts ~ ?sten. 

(2 -4 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

3 kap. 

Nettoinkomsten av skogsbruk. 

11 - 16 §§. 

( Likasom i la ndskapsst}r elsens framst ä llning). 

4 kap. 

Fastställande av beskattningsgrund e r . 

(Likasom i landskapsstyr~Is~ns framställning). 

18 §. 

Ett exemplar av skattenämndens beslut angående i 17 § nämnda förslag 
t' 
lll beskattningsgrunder och anvisningar skall ofördröjligen tillställas 
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iandskapsstyrelsen . Ett annat exemplar skall på konwiun.91kansli.~_t_ framläg

gas till de skattskyldigas granskning under 14 dagar, räknat från den dag, 

då beslutet kungjordes, på .sätt om kommunala tillkännagivanden är stadgät, 

denna dag oräknad. Skattskyldig, som ej åtnöjes med skattenä~ndens beslut , 

har rätt att däröver göra anmärkning genom skrivelse, som inom 14 dagar 

från den dag, då beslutet framlades till de skattskyldigas granskning, 

nämnda dag oräkhad, skall ingivas till ~kattedirektören. Dock !11å arimärk

nings krivelsen > jämväl på avsändarens risk, inom&n föreskrivna tiden 
. I . 

insähdas till skattedire~tören genom förmedling av posten i frankerat brev . 

skattedirektöken sRall på anmärkningsskriften antec~na, när den kommit ho

nom tillhanda, samt omedelbart översända den till landskapssty:relsen med 

biläcggande av skatt.enämndens utlåtande samt utredning om tiden} då skat;te

nämndens beslut framlades till granskning. 

19 §. 

(1 mom. a-d punkterna likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

e) medelvärdet av i 5 § 12 punkten avsedda förmåner med beaktande av 

antalet familjemedlemmar och deras ålder. 

(2 mom. likasom' i landskapsstyrelsens framställning). 

5 kap. 

Särskilda stadganden. 

20 §. 

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning) • 

21 §. 

Såsom anskaffningspris för år 1967 eller därförinnan i bruk tagna eller 

färdigblivna byggnader, maskiner, redskap och anordningar för lantbruket 

s~t i 10 § avsedda nyttigheter anses det mot deras ekonomiska bruksvärde 

svarande nyanskaffningsvärdet vid utgången av år 1967, minskat med följande 

avdrag för värdeminskning för varje år, som förflutit från anskaffnings- el~ 

ler framställningsåret av sagda nyttigheter till ingången av år 1968: 
'QQstadsbyggnader: 

av trä .... oaooooooe<;>•••~·-···••o••••••• 2,5 % 
av sten . .. o .. .. o o o .. • .. • • • • • · • : • • • • o o ... o o .. • o 2, 0 Il 

ekonomibyggnader: 

av trä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , O % 

av sten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 4, O " 

naskiner, redskap och anordningar . . . 20, O " 

1 lo § avsedda nyttigheter • . . . . . . . . 5, O " 

(2 - 3 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

22 §. 

Bar äganderätten till jordbrukslägenhet efter denna lags ikraftträdande 
9enom arv I gåva I testamente eller annat vederJa gsfri tt fång övergått till 
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nY ägare ', har denna r.ätt att på anskaffnings .i och grurtdförbätt.1::-ings

utgifterna för byggnader, tnaskiiher, redskap och .anordningar samt fö r i 

10 ~ åvsedda nyttigheter göra samma avskrivningar, som den förra ·ägaren 

skulle hava fått göra. 
23 - 26 §§ 0 

J : 

(Likasom i landskapsstyrei~ens framställning}. 
__ .;.. _____ ..! _ ... _ 

Därjärate får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte besluta förkasta de 

i land-stingsman Alarik Häggbloms m. fl. . s lag

motion ingående lagförslagen. 

För den händelse Landstinget omfa tta r stora utskottets förslag , föi:r-e

slår utskottet ytterligare vördsamt 

Marieharnn, den 14 

att Landstinget i samband med tredje behand

lingen av det ifrågavarande lagförslaget måtte 

hos landskapsstyrelsen hemställa, att denna i 

brådskande ordning genom landskpsförordning 

skulle l å ta utfärda nödiga övergångsstadganden 

för att i möjligaste mån undvika dubbelbeskatt

ning, eller om detta icke visar sig vara möj

ligt, till nästinstunda nde landstingsseså on 

till Landstinge t inkomma med erforderligt lag

ändringsförslag i samma syfte;_sarnt 

att landskapsstyrelsen ville bereda och så 

snart det befinnes möjligt till Landstinget 

inkomma med nödiga lagförslag för en övergång 

ti ll beskattningmligt verkliga inkomster järn

väL för skcg3brukets del. 

På stora ut:JJottets vägnar: 
december 1967. c\\. l~/) 
#~~V~ 
Albin 1Johansson 

or förande ~ , 
. I· /Erik RasK' 

sekreterare 

Närva rande i utskottet : ordföranden Albin J ohansson, viceordföranden 

Alarik Häggblom samt ledamöterna Gustaf Adolf · Boman, Runar Wilen, sven Fri

berg, Carl Karlsson, Börje Hagström, Georg Wideman , Sven Lemberg och Er'ik 
Lundqvist. 


