1981----82

STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 32/1981-82 med
anledning av landskapsstyrelsens framställn.i..:-1g
till landstinget med förslag till landskapslag
angående ändring av landskapslagen om korrnmmalskatt för gårdsbruk.
~-~tO;:'cl

utskottet? som i ärendet mottag.it lag- och ekonomiutskottets betännr 17/1981··82, får härmed vördsamt anföra följande,

I förslagets 6

§

1 mom. 1 punkt anser utskottet det inte vara nödvändigt

2,tt nämna avgifter för ordnande av arbetslöshetsersättningar som en sär-

skild avdragbar utgift, Dylika utgifter är sällan förekommande och hänförs
då ti11 begreppet "avgifter för •.. andra med dem jltmförliga rättigheter". Inte
heller omnämns de i 8 § landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet
eller i den rikslag som motsvarar det i framställningen ingående lagförslaget,
Hänvisningen i samma punkt till 6 § 2 mom. landskapslagen om kommunalskatt
på inkomst har ändrats att avse 6 § 3 mom. beroende på den ändring utskottet
fö~ceslagit i sitt betänkande nr 30/1981-82.
Landskapsstyrelsen föreslår att den i 10 § ingående rätten till avskrivning
täckdikning höjs från 10 %till 20 %per skatteår. Enligt utskottets meborde samma avskrivningsprocent få tillämpas även på andra i paragrafen nfuTh1da objekt, närmast broar och dammar. Dessa förbättringsarbeten har
samband med tackdiknL1g och dessutom skulle enhetliga avskrivningsr2gl€T åstadkominas, Utskottet har i enlighet härmed föreslagit en fu-idring
1-

la_gtexten ,
i framställningens motivering nämnda förslaget till äI1dring av inkomst-

skattelagen för gårdsbruk (regeringens proposition nr 141/1981) har numera
antagJ.ts
av riksdagen
(FFS 303/82).
<>
'
Med

h~JT1.risaing

till det ovai1 anförda får utskottet vördsanit föreslå

att Landstinget måtte antaga det i landskapsstyrelsens framställning ingående lagförslaget
i fö1jaDde lydelse:

La n d s k a p s 1 a g
angåeude ät1dT:J11g av landskaps lagen om kommunalskatt för gårdsbruk,
(L2,gens mgress lika som i framställningen).

6 §,

I 4

avsedda avdragbara utgifter för inkomstens förvärvande och bibchål1arn:le ä:r bland andra:
1) i pengar utbetald lön ti11 personer, som arbetat i gårdshruket, dcr["ls
deras anhörigas pensioner och av anställningen föranledda widerstöd
.S::'5lt försäkringsprcmier och andra dylika avgifter för ordnande av de an':'-;~;:;,
och deras anhörigas pensions-, sjukersättnings-, invalidersätt-§

(~_tes]utn.)

och andra med dem jämförliga rättigheter, dock så att
stöd av Iagen om pension för lantbruksföretagare (FFS 467/69) och lagen
om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (FFS 1026/81) betalade
endast med de i 29 § l mom. 5 punkten lagen om skatt
inkomst och förmögenhet (FFS 1043/74) föreskrivna begränsningarna och
med beaktande av 6 § 3 _rnom~ landskapslagen om kommunalskatt på inkomst (45/76'
samt att till medlem av den skattskyldiges familj utbetald lön och andra
fönm'lner är avdragbara med de i 7 § föreskrivna begränsningarna;
premier ö.r

avdr~1gbam

(3 mom. lika som i framställningen).

Avskrivningen för skatteåret får uppgå till högst 20 procent av utgiftsresten. (uteslutn.)

23 och 24 §§.
(Lika som

:t

framställningen) .

(Slutstadgandet lika som i

lag~

och ekonomiutskottets betänkande).

Mariehamn den 30 september 1982.
På stora utskottets vägnar:

Alarik Häggblom
ordförande
Lars Ingrnar Johansson
sekreterare.
Närrarande i utskottet: ordL A.Häggblom? v .ordL LJansson 9 ledamöt. Berg 9
ori;qvist~

Hell:ing, Holmberg 7 S.-O.Li:ndfors 7 Sundback och Oberg samt

ren Plof M. Jansson.

ersätta~

