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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING 
till Landstinget med förslag till land

skapslag angående ändring av landskaps

lagen om vissa avdrag från löneinkomst 
vid kommunalbeskattningen. 

Landskapslagen om vissa avdrag från löneinkomst i kommunal

beskattningen (14/69) ger regler för hur stora avdrag som får 

göras från löneinkomst på grund av att motorsåg, häst, kör

redskap och traktor använts vid skogsarbete. 

Skattskyldig som använt motorsåg vid fällning av trtld 

eller färdigställande av virke får enligt huvudregeln göra 

avdrag från löneinkomst med 30 procent. Skattedirektör bör 

dock på begäran av den skattskyldige medge avdrag med 40 

procent. Avdrag med de verkliga kostnaderna för motorsägens 

användning medges om avdraget härvid blk större än vad som 

annars skulle ha beviljats. Samma rätt till avdrag som gäller 

för användande av motorsåg vid fällning av träd eller färdig

ställande av virke medges även då motorsåg och röjningssäg 

använts vid skogsrBjningsarbetc eller därmed jämf6rbart arbete. 

Löneinkomst som förvärvas genom skogsarbete medför även 

andra kostnader än sådana som föranleds av motorsåg. Efter-

som det ofta kan vara svårt att tillräckligt ingående utreda 

dessa kostnader föreslår landskapsst~elserr att sådana kost

nader skulle få avdragas med 5 % från lBneinkomsten, dock 

högst 1.250 mark. Maximalt avdrag skulle alltså beviljas när 

löneinkomsten av skogsarbete uppgår till 25.000 mark. Rn fKrut

sättning för beviljande av det föreslagnn avdraget skulle v;tril 

att den skattskyldige under skatteåret arbetat med trädfäll

ning, färdigställande av virke, skogsröjning eller annat mot

svarande arbete och att lönen för detta arbete utgör minst 

en tredjedel av hans inkomst. Avdraget är att betrakta som 

en kostnad för inkomstens förvärvande och bibehållande. 

Lagen om vissa avdrag vid beskattning av löneinkomst (FFS 

582/67) har på motsvarande sätt ändrats (FFS 886/79). 



- 2 -

Landskapsstyrelsen föreslår dessutom att 1 § 2 mom. 

ändras så att skattedirektören på begäran av den skattskyldige 

skall bevilja, den som arbetar ensam, avdrag för anvilndningcn 

av motorsåg med 40 % från löneinkomsten. Såsom lagrwmnct nu 

är formulerat är det enbart en rekommendation till sknttc

direktören att bevilja sagda avdrag. Att den nu föreslagna lydel
sen är den som avsetts framgår klart av motiveringen till 

den ovan nämnda ändringen av lagen om vissa avdrag vid 

beskattning av löneinkomst. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget tiJ1 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 
angående ändring av landskapslagen om vissa avdrag frfin löne

inkomst i kommunalbeskattningen. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändr~~- 1 § 2 mom. landskapslagen den 15 april 1969 om 

vissa avdrag från löne inkomst i kommunalbeska t tn :i ng<.m (14 I 6 9) 

sådant det lyder i landskapslagen den 14 april 1977 (36/77),snmt 

_!agas_ till lagen en ny Sb §som följer: 

1 § • 

Skattedirektör skall på begäran av skattskyldig som arbe

tar ensam förordna att från den skattskyldiges löneinkomst 

utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. såsom kost11ader för 

användningen av motorsåg avdrages 40 procent. 

Sb §. 
Utgör skattskyldigs lön för arbete som avses i l eller 

Sa § minst en tredjedel av hans inkomst, skall frän denna 

löneinkornst, utöver det avdrag som avses i nämnda paragrafer, 

avdragas 5 procent av lönebeloppet,dock högst 1.250 mark. 
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I 1 mom.avsett avdrag jämställs med i 4 § avsedda, vid 

beskattningen avdragsgilla kostnader. 

Denna lag tillämpas första gången vid kommunalbeskattnin~n 

för år 1980. 

Mariehamn den 28 februari 1980. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Tf. lagberedningssekreterare Elisabeth Naucl~r. 


