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1976-77 Lt - Ls framst.nr 19. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL

NING till Landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om vissa avdrag 

från löneinkomst l kommunalbeskatt-

nlngen. 

Enligt landskapslagen om Vlssa avdrag från löneinkomst i 

kommunalbeskattningen (14/69) får skattskyldig utan särskild 

utredning från sina löneinkomster såsom kostnader för anvärld

ring av motorsåg, häst och körredskap samt traktor göra vissa 

avdrag under förutsättning att motorsågen använts vid fällning 

av träd eller färdigställande av virke och hästen eller traktorn 

för skogs- eller andra körslor. Från löneinkomst, som erhållits 

på nämnt sätt, får den som använt motorsåg avdraga 30 procent 

och den som använt häst eller traktor i skogskörslor 60 procent 

och i andra körslor 50 procent. Om den skattskyldige företer 

utredning över kostnadernas storlek får avdrag göras i enlighet 

med de verkliga kostnaderna även om fråga blir om större avdrag 

än ovan ~ngivits. 

Enligt lagen om vissa avdrag vid beskattning av löneinkomst 

(FFS 582/67) medges vid kommunalbeskattningen i riket i vissa 

avseenden större förmåner än vad är fallet i landskapet. Sålunda 

bör skattedirektör på begäran av skattskyldig som arbetar ensam 

förordna att från dennes löneinkomst såsom kostnader för använd

ning av motorsåg skall avdragas 40 procent (lag den 30 december 

1970, FFS 855/70). Ytterligare medges avdrag för användande av 

motorsåg eller röjningssåg vid skogsröjnings- eller därmed jäm

förbart arbete enligt samma grunder som gäller beträffande fällan

de av träd och färdigställande av virke (lag den 19 december 1975, 

FFS 979/75). 

Enär det ej föreligger någon anledning att i förevarande hän

seende medge sämre förmåner i landskapet än i riket, bör för undan · 

röjande av skiljaktigheterna nödvändiga ändringar företagas l 

landskapslagen om vissa avdrag från löneinkomst i kommunal

beskattningen. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 
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L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av landskapslagen om vissa avdrag från 

löneinkomst i kommunalbeskattningen. 

I enlighet med Landstingets beslut fogas till l § landskaps

lagen den 15 april 1969 om vissa avdrag från löneinkomst i kommu

nalbeskattningen (14/69) ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 

5a § som följer: 

l §. 

skattedirektör bör på begäran av skattskyldig som arbetar ensam 

förordna att från den skattskyldiges löneinkomst utan hinder av 

stadgandena i l mom. såsom kostnader för användning av motorsåg 

skall avdragas 40 procent. 

5a §. 

Vad i denna lag stadgas om avdrag av de kostnader, som förorsa

kas av användning av motorsåg vid fäl l ning av träd eller färdig

ställande av virke, tillämpas även på avdrag av de kostnader som 

förorsakas av användning av motorsåg och röjningssåg vid skogsröj

ningsarbete eller därmed jämförbart arbete. 

Denna lag tillämpas första gången vid kommunalbeskattningen 

för år 1976. 

Mariehamn, den 28 oktober 1976. 

d~41~· 
Ala? Häl)f!'om ~ 

Ch~~er Jansson. 

L a n t r å d 

Lagberedningschef 


