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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y

r e 1 s e s framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag 
om vissa avdrag från löneinkomst i kom
munalbeskattningen. 

Då landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk (6/68) i fråga om de 
bestämmel ser, som reglerar avdragen för avverknings- och utdrivningskost
naderna i samband med leveransförsäljning, innehåller bl.a. en hänvisning 
till landskapslagen om vissa avdrag från löneinkomst i kommunalbeskatt
ningen (30/62) och landskapsstyrelsens förslag till ny lag om dylika av
drag , (framställning nr 4/68) innehöll ett stadgande (5 §), enligt vilket 
lagen icke skulle t~llämpas på inkomst som beskattas enligt landskaps
lagen om kommunalskatt för gårdsbruk fannrlandskapsstyrelsen det nödvän
digt att återkalla framställningen sistlidne augusti för att därmed vid 
en översyn av ifrågavarande bestämmelser lämna alla utvägar öppna. 

Landskapsstyrelsen har på förslag av lantbruksskattekommitten i 
sin framställning (Nr 32/68) med förslag till ändring av gårdsbruksskat
t el agen numera gått in för den principen att de verkliga kostnaderna även 
av skogsbruket skulle bliva avdragbara vid gårdsbruksbeskattningen. En 
ny landakapslag om vissa avdrag vid löneinkomst skulle därför icke kunna 
tillämpas på inkomst av gårdsbruket och lagens paragrafer kunde således 
få samma lydelse, som landskapsstyrels en föreslog i framställningen Nr 
4/68. 

Genom landskapslagen den 4 juli 1962 om vissa avdrag från lön i kom
munalbeskåttningen regleras de avdragbara kostnaderna för användning av 
motorsåg, häst- och körredskap samt traktor såsom avdragsgilla kostnader 
för inkomstens förvärvande och bibehållande. Schablonavdraget enligt 
nämnda lag utgör 40 procent av löneinkomsten för motorsåg s~t i fråga 
om häst och traktor 60 procent vid skogskörslor och vid andr,a körslor 
50 procent av samma inkomstep! Lagen förutsätter dock att om skattskyl
dig kan förete utredning om de faktiska kostnaderna avdraget kan göras 
till dessas belopp. 

Genom en ändring senaste år av rikets motsvarande lag, lagen om vissa 
avdrag vid beskattningen av löneinkomst (FFS 582/67), som varit gällande 
endast ett år i sänder, sänktes ovannämnda procentsatser. Motiveringen 
härför var att enl~gt verkställd utredning de direkta kostnaderna för an
vändning av motorsåg i allmänhet numera utgjorde omkring 30 procent av 
dagsförtjänsten vid skogsarbete. Då dessutom socialskyddsförmåner såsom 
Pensioner, olycksfallsersättningarp sjukdagpenning och semesterersättning 
i allmänhet utgår enligt nettoförtjänsten? har en alltför stor }fos tna,d§= 
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andel för vederbörande medfört en sänkning av sagda sociala förmåner. 
Enligt den ändrade lydelsen av rikets lag sänktes kostnadsandelen 

för motorsåg från 40 till 30 procent, om två personer arbetat med samma 
motorsåg, från nuvarande 25 till 20 procent och, då arbetslaget bestått 
av ·tre personer, till 15 procent från nuvarande 20 procent. Då ifråga
varande sänkning av kostnadsandelen synes vara befogad, föreslår land
skapsstyrelsen en motsvarande ändring. 

Övriga stadganden i lagen skulle visserligen bliva oförändrade men 
landskapsstyrelsen anser dock, att de ovan föreslagna ändringarna är 
av sådan omfattning, att de förut.sätter en helt ny lag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyre:lsen vördsamt 
förelägga Landstinget till antagande följande 

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

om vissa avdrag från löneinkomst i kommunalbeskattningen. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
1 §. 

Har skattskyldig vid fällning av träd eller färdigställande av virke 
använt motorsåg, avdrages vid kommunalbeskattningen från hans lönein
komst därav såsom kostnader för användningen av sågen 30 procent, lik
väl så, att om två personer arbetat såsom ett arbetslag med samma motor
såg, utgör avdraget 20 procent från varderas löneinkomst och, om arbets
laget bestått av tre personer, 15 procent från envars löneinkomst. 

2 §. 
Från skattskyldigs löneinkomst av skogskörslor avdrages vid beskatt

ningen, om körslorna utförts med häst, såsom kostnader för användningen 
av häst och körredskap 60 procent och, om körslorna utförts med traktor, 
såsom kostnader för användningen därav 60 procent. 

Från skattskyldigs löneinkomst av andra körslor än skogskörslor av
drages vid beskattningen, om körslorna utförts med häst eller traktor, 
såsom kostnader för användningen av dem 50 procent. 

3 §. 
Utan hinder av vad i denna lag är stadgat må de verkliga kostnaderna 

för användning av motorsåg, häst och körredskap samt traktor vid beskatt
ningen avdragas, även om de äro större än i 1 och 2 §§ förutsättes, såframt 
den skattskyldige företer utredning om deras verkliga storlek. 

4 §. 
I denna lag avses med kostnader för användning av motorsåg, häst och 

kör:redskap samt traktor vid beskattning avdragsgilla kostnader för in
komstens förvärvande och bibehållande, 
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5 §. 

IS1 

Denna lag tillämpas icke på inkomst, som beskattas enligt landskaps
lagen om kommunalskatt för gårdsbruk. 

6 §. 
Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av 

denna lag utfärdas vid behov av landskapsstyrelsen. 

7 §. 
Denna lag tillämpas första gången vid kommunalbeskattningen av 1968 

års inkomst och genom densamma upphäves landskapslagen den 4 juli 19~2 
om vissa avdrag från löneinkomst vid kommunalbeskattningen (30/62). 

Mariehamn, den 25 oktober 1968. 
tyrelsens vägnar: 

/) 
Lantråd 

Lagberedningssekreterare 
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