
AHmän motivering 

1986-87 Lt-Ls frarnst. nr 25 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till Iandskapslag 

orn bostadshusreservering Yid kommuna1be~ 

skattningen, 

I framställningen föreslås att det under dssa förutsättningar skulle bli möjligt för 

ett bostadssamfund att vid kommuna1beskattnlngen frän sin inkomst avdra en reserve

rlng som bildats i bokföringen för byggnads-9 underhålls- och reparationsutgifter som 

hänför sig till ett bostadshus. Syftet med frarnstä1lningen är att förbättra den 

ekonomiska ställningen i synnerhet för ägare av hyreshus med landskapslJn och att 

förbättra möjligheterna att utföra reparationer och förbättringar i bostadshus. 

Den ekonomi.ska situationen för bostadsaktiebolag och andra samfund som erhållit 

bostads.lån eller bostadsförbä ttrlngslån ur landskapets medel försvagas ofta på grund av 

samfundets svårigheter att avkorta 1ånetc Kostnaderna för bostadsbelånade hyreshus 

täcks genom de hyror som uppbärs av hyresgästerna och genom erentueHa övriga 

intäkter av fastigheten. Amorteringarna på lånen är emellertid inte avdragbara poster 

vid beskattningeno Orn amorteringarna inte kan täckas genom avskrivningar, utgör 

hyresinkomsterna, som erhållits för att täcka amorteringarna9 beskattningsbar inkomst 

för bostadssamfundet, Beskattningen kan leda till kännbara hyresförhöjningar i de 

bostadsbelånade hyreshusen. 

Möjligheten att l beskattningen göra reserveringar som täcker byggnads-, under

hålls- och reparationsutgiftcr skuHe leda till att skatt i regel inte skulle behöva 

erläggas för hyror i bostadsbelänade hyreshus. Reserveringen skulle även utgöra ett sätt 

för bostadssamfund att uppnå resultatutjärnning. 

Tekniskt skulle resen·eringen göras så att från bostadssamfundets inkomst vid 

beskattningen avdras en på bokföringen baserad kostnadspost trots att faktiska utgifter 

ännu skulle ha uppkommit. Pä detta sätt skulle det vara möjligt att reglera 

resultatet t,exo för ett bostadsbeiånat hyreshus \"ars avskri\•ningar Inte räcker tiH för 

aH täcka de amorteringar som skaU bestridas med hyresinkomster, Då resen·eringen 

avdras uppkommer en skatteskuld som återbetalas så att \'id beskattningen avdragbara 

utgifter som h~inför sig till uppförande, anvzindnlng, underhåll och sanering av en 

byggnad inte a.vdras det år resen·eringen anv~inds. 

I riket har en lag om bostadshusreservering vid beskattningen (FFS 846/86) trätt i 

kraft den l december 1986. Lagen 9 som i landskapet tiHärnpas vid statsbeskattningen, 

innehåller liknande bestämmelser som den föreslagna landskapslagen. 
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Detaljmotivering 

il I 4 § 1 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (FFS 1043/74) avsett 

samfund skuJJe vid kommunalbeskattningen ha möjlighet att frän sin inkomst avdra en 

s.k. bostadshusreservering. Bestämmelsen skulle med stöd av 3 § 1 mom. 1andskaps1agen 

om kommunalskatt på inkomst (lf5/76) även gä!la landskapet. Rätt att göra bostadshus

resen·ering skulle således tillkomma landskapet, staten, församling eJ!er annat re1i

gionssamfund, aktiebolag, andelslag, sparbank, ömsesidigt försäkringsbolag, ideell eller 

ekonomisk förening, stiftelse och inrättning samt annan med dem jämförlig juridisk 

person eller för särskilt ändamål förbehållet förmögenhetskomplex, samt sådan utländsk 

sammanslutning som, om den vore inhemsk, skulle anses såsom sammanslutning, samt 

utländskt dödsbo. 

Reserveringsmöjligheten skul!e avse kostnader som föranleds av byggande, anyänd

ning, underhåll, reparation och förbättring av bostadshuset. Med reparationer och 

förbättringar avses dels mindre reparationer i anslutning till fastighetsh;1Jining samt 

dels större förbättringar och saneringar som kan inbegripa om- och tillbyggnader. 

Möjligheten att göra reservering skulle dock vara begränsad så att endast kostnader som 

hänför sig till själva byggnaden skulle täckas av reserveringen, och således inte 

kostnader som hänför sig t.ex. till gårdsområde. 

ll I paragrafen definieras begreppet bostadshus. Ett bostadshus ska!l varaktigt 

och hu\·udsakHgen användas som bostad. Detta innebär att en bostad, trots att den 

tiJlfälligt står tom t.ex. på grund av reparation eJler förestånde uthyrning, ändä skall 

anses vara använd som bostad, 

ll En bostadshusresen·ering skulle bildas i samfundets bokföring senast i samband 

med att bokslutet fastställs. I resultaträkningen sku1le reserveringen framgå av punkten 

förändring av resen·eringar. I balansräkningen skulle bostadshusreserveringen ingå under 

passiva, i gruppen reserveringar. Bostadshusreserveringens storlek skulJe begränsas till i 

2 mom. nämnda beloppo Maxi.mi- och minimibeloppen gäller per skatteår. 

4 §. Bostadshusreserveringen skall inorn i paragrafen avsedda tider användas för 

täckande a\· de utgifter för vilka den bildats. Den faktiska kostnadsposten avdras inte 

vid beskattningen, utan användningen a\' reserveringen anges i bokföringen genom 

debitering a\· motkontot i balansen. 

Landskapsstyrelsen föreslår att reserveringen skall användas inom fyra är räknat 

från utgången av det skatteår då bostadshusreserveringen avdragits. Under det femte 
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året, då även tiden för efterbeskattning går ut och beskattningen för det föregående 

året verkstä1ls, kan kostnadsposten inkomstföras på fitgärd av skattemyndigheterna. 

Om reserveringar görs under flera år i följd skall de användas i den ordning de 

gjorts. Det skattskyldiga samfundet skulle inte vara skyldigt att använda reserveringen 

för utgifter som hänför sig tHl den förvärvskälla inom vilken reserveringen bildats. 

Resen·eringen skulle kunna användas ihen inom annan förvzin·sk~ilh, orn lagstadgade 

förutsättningar i övrigt föreligger. 

§_j.:. Om bostadshusreserveringen inte inom i t+ § avsedd tid har använts för 

täckande av utgifterna blir skatteskulden obetald. Underlåtenhet att använda reserve

ringen bör därför sanktioneras så att reserveringen, förhöjd med 30 % inkomstförs under 

det skatteår under vilket samfundet enligt lJ. § 1 mom. senast skulle ha varit tvunget att 

använda reserveringen. 

Om samfundet upplöses eller om byggnaden inte längre används som bostad eller 

orn den överläts1 och samfundet inte heller äger annat i 2 § arsett bostadshus, skulle 

reserveringen upplösas och inkomstföras med förhöjning. Om byggnaden förstörs och 

samfundet inte äger annat bostadshus skuHe reserveringen inkornstföras, dock utan 

förhöjning. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

om bostadshusresen·ering vid kommuna.lbeskattningen 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 § 

Samfund som avses i 4 § l mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (FFS 

1043/7~\) får vld kommunalbeskattningen från sin inkomst avdra en reservering som 

bildats sådana vl.d kornmunaJbeskattningen avdragbara utgifter som föranleds a\· 

byggande, användning 1 underhåll, reparation och förbättring av samfundet tillhörigt 

bostadshus (bostadshusreserver.i.ng}. 

2 § 

1 denna lag avses med bostadshus en byggnad i vilken lägenheternas area till minst 

80 procent vid skatteårets utgång varaktigt används som bostad. Såsom i denna lag 



axsett bostadshus betraktas inte bostadsbyggnad sorn ingår näringsidkares omsätt-

ningstillgångar. 

En lägenhet i ett bostadshus anses vara varaktigt använd som bostad om den 

hu\·udsakligen används som bostad eUer om den byggs för att anrändas som bostad. 

Med bostadshusets area avses ytan enligt de yttre måtten för samtliga råningar, 

källare och värmeisolerade vindsrum. I arean inräknas inte balkonger och skärmtak och 

inte heller utrymmen vilkas fria höjd understiger 160 cm. 

3 § 

En bostadshusreservering skall göras i samfunds bokföring senast vid fastställandet 

av bokslutet. Maximibeloppet för reserveringen är under skatteåret 100 mark per 

kvadratmeter av bostadshusets area. En bostadshusreservering \'ars maximibelopp 

uträknat pil detta sätt understiger 20.000 mark är inte avdragbar vid kommunalbeskatt

ningen. Inte heller annars är bostadshusreservering som understiger 20.000 mark 

axclragbar. 

q. § 

En bostadshusresen·ering skall användas för täckande av utgifter som anes i 1 § 

inom fyra skatteår räknat från utgången av det skatteår för vilket reserverlngen har 

gjorts. Reserveringen kan under i denna lag angivna förutsättningar am·ändas ä\·cn för 

täckande av ovan i 1 § avsedda utgifter som hänför sig ti.H en annan förvärvskälla än 

den för \"ilken reserverlngen har bildats, En tidigare gjord bostadshusresern~ring skall 

an\'ändas före en senare gjord reserverlng. 

Utgifter som täckts med en bostadshusrcservering ~ir inte avdr<.1gbara vid beskatt

ningen. 

Om en bostadshusreserverlng har använts för täckande av en utgift som \'id 

beskattningen skulle avdras genom årliga avskrivningar, godkänns avskrivningarna 

endast l fråga om skiHnaden mellan utgiften och det belopp som av bostadshusreser

verlngen använts för dess täckande, 

5 § 

Bildandet och användningen a\· en bostadshusreser\'ering skall utredas tHlräckUgt 

specificerat 1 skattedeklarationen. 

6 § 

En bostadshusreservering som inte använts under den tid som avses i 4 § 1 mom. 

räknas, förhöjd med 30 procent9 som inkomst för det skatteår under vilket reserveringen 
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senast hade bort användas. 

Upplöses samfundet eller äger det inte längre något bostadshus? räknas bostadshus~ 

reserveringen förhöjd med 30 procent som sarnfundets inkomst för det skatteår under 

\"ilket beslut om upplösning a\· samfundet fattats eller vid vars utgting samfundet inte 

fängre äger något bostadshus. 

Om bostadshus förstörs räknas bostadshusreservering som samfundets inkomst för 

det skatteår vid \·ars utgång samfundet inte längre äger den förstörda bygganden eller 

andra bostadshus. 

7 § 

En bostadshusresen·ering beaktas inte som avdrag vid fastställande a\' förlust 

enligt 1andskaps1agen om förJustutjärnning vid kommunalbeskattningen (33/69). 

8 § 

Närmare bestZimrne!scr om \·erkst:illighctcn och tiltirnpningen <l\' denna lag utfär

das vid behov genom Iandskapsförordning. 

Denna lag tillämpas för första gängen Yid beskattningen för det år då lagen träder i 

kraft, 

Mariehamn den 14 januari 1987, 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Birgitta Björkqdst 


