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Å 1 a n d s 1 a n d s k a ·p s s t y

r e l s e s framställning till Ålands lands
ting med förslag till lan.clskapslag angående 

ändring av landskapslagen om kommunalskatt för 
gårdsbruk~ 

Landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag till 
landskapslag om vissa avdrag från löneinkomst i kommunalbeskattningen(fram-
ställning nr 4/68) föranleder jämväl en ändring av de stadganden i land

skapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk (6/68), som reglerar avdra-

gen för avverknings- och utdrivningskostnaderna i samband med leverans
försäljning av skogsprodukter. Utarbetandet av detta ändringsförslag lik
som även förslag till ändring av lagen på grund av landstingets hemstäl
lan av den 18 december 1967 om nödiga övergångsbestämmelser för att i 

möjligaste mån undvika dubbelbeskattning överläts i april 1968 till lant
bruksskattekommi tten, som den 19 augusti samma år avlämnade sitt betän
kande. Föreliggande lagförslag har utarbetats på basen av kommittens 
förslag dock så, att landskapsstyrelsens majoriet omfattat det förslag 
kommittens minoritet utarbetat beträffande övergångsbestämmelserna i la
gens 26 §. En ledamot i landskapsstyrelsen har ansett att bestämmelserna 
i föreliggande lagförslag bör utformas i överensstämmelse med rikets mot-
svarande lagstiftning. 

Genom en ändring av rikets skattelagstiftning har i överensstämmelse 
med det så kallade Liinamaa-avtalet fackföreningsavgifterna blivit avdrag
bara vid såväl stats- som kommunalbeskattningen. Då verkningarna av detta 
avtal är kännbara även hos oss, har landskapsstyrelsen ansett det motive
rat, att detta avdrag också skulle tillåtas vid kommunalbeskattningen i 
landskapet. Ifråga om landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk för
anleder detta en ny 11 punkt i 6 § 1 mom. 

Jämlikt 7 § i landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk får icke 
såsom avdrag beaktas utgifter för upparbetning och transport av virke~ 
som utförts i skogsvårdande syfte eller i samband med leveransförsäljning 
eller för annan försäljning. I stället skall landskapsstyrelsen enligt 
12 § 4 mom. i sagda lag uppskatta värdet av det arbete, som den skattskyl
dige och hans familjemedlemmar utfört i samband med avverkning och ut
drivning av lägenhetens produkter vid leveransavtal, varefter avdrag till
låtes enligt landskapslagen den 4 juli 1962 om vissa avdrag från lönein-

t i kommunalbeskattningen (30/62). Av praktiska ekiU och jä.Dväl ur 
rättvisesynpunkt vore det dock motivertit, att den skattskyldige skulle 
för användning av traktor och motorsåg i samband med leveransförsäl 
få göra avdrag till värdet av de verkliga kostnaderna. Därigenom undvikes 
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även den svåra fördelningen mellan exempelvis kostnaderna för traktorns 
användning i skogsbruket och dess användning i lantbruket. En ytterliga
re förenkling av beskattningsförfarandet åstadkommes, om den skattskyl
dige enligt 6 § 1 mom. 1 punkten tillåtes göra avdrag även för de verk
liga arbetslöner 9 som erlägges vid leveransavverkningar. Detta förutsät
ter, att arbetsinkomsterna enligt 12 § 1 ·mom. tages i beaktande för hela 
leveransavverkningen såsom bruttoinkomster, oberoende av vem som utfört 

arbetet. 
Fördenskull föreslår landskapsstyrelsen ändring av vissa punkter 

i 6 § samt av 7 och 12 §§. Då ändringen innebär9att inkomsten av eget 
arbete till förmån för skogsbruket blir skattetekniskt likställd med 
inkomsten av eget arbete till förmån för lantbruket, kan 12 § 2 och 3 
mom. utgå, medan 1 och 4 mom. sammanslås. Ändringen föranleder även en 
komplettering av 19 § c) punkten. En minoritet i landskapsstyrelsen har 
ansett, att bestämmelserna i 12 § borde utformas i överensstämmelse med 
motsvarande stadganden i rikets lagstiftning. 

Genom rikets inkomstskatteförordning för gårdsbruk (FFS 352/68) har 
skogsskattetalen för första skogsskatteområdet undergått vissa justering
ar. Landstinget har i princip genom lydelsen av 11 § 3 mom. gårdsbruks
skattelagen omfattat landskapsstyrelsens förslag, att landskapet Åland 
skulle hänföras till det första skogsskatteområdet. På den grund och då 
det av beskattningstekniska skäl synes vara motiverat, att samma skogs
skattetal, som gäller i riket,· också skulle tillämpas i landskapet, före
slår landskapsstyrelsen en motsvarande ändring av 11 § 3 och 4 mom. En
ligt gällande lydelse av 11 § 2 mom. skall skogsmarkerna klassificeras 
enligt de grunder, som angives i rikets förordning om beskattning av 
lantbruksfastigheter (FFS 376/59). Då denna förordning numera upphävts 
genom rikets inkomstskatteförordning för gårdsbruk, är det nödvändigt, 
att också 11 § 2 mom. bringas i överensstämmelse med gällande bestämmel
ser i riket angående skogsklassificeringen. Landskapsstyrelsen har där
utöver i 11 § infört tvenne stadganden från sagda förordning, vilka har 
betydelse för fastställandet av skattekubikmeterns penningvärde~Det förs
ta gäller de mängder av virke av olika slag, som anses ingå i en skatte
kubikmeter9och den andra gäller reglerna för fastställande av penningvär
det av en skattekubilcmeter. 

Enligt uppgift från finansministeriet har man i rikets gårdsbruksskat
telag icke avsett att införa några som helst övergångsbestämmelser. Det 
oaktat har landskapsstyrelsen ansett 9 att det för undvikande av dubbel
beskattning i vissa avseenden vore skäligt 9 att övergångsbestämmelser~ 
3ku.lle ingå i landskapets gårdsbruksskattelag. Detta gäller den del av 
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v skörden från år 19679 som försålts under år 1968 före den 1 juli, och 
e landskaps- eller statsbidrag 9 som under år 1968 utbetalats för 1967 

s lantbruksp~oduktion. En ledamot har dock omfattat lantbruksSkattekou

. ttens förslag till över~ångsbestärn.11elser, eon innebär att priset för den 
andelsgödsel, som inköpte efter den l september 1967, skulle få beaktas 

åsom avdragbe~ utgift under skatteåret 1968. 
Med hänvisning til.L det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

örelägga Landstinget till antagande 
L a n d s k a p s 1 a g 

ngående ändring av landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk. 

I enlighet.med Ålands landstings beslut ändras 6 § 1 mom. 1,2,4 och 
punkterna, 7,11 och 12 §§, 19 § 1 mom. c) punkten samt 26 § 1 mom. 

andskapslagen den 4 april 1968 om kommunalskatt för gårdsbruk (6/68) 
amt. fogas till 6 § en ny 11 punkt såsom följer: 

6 §. 
I 4 § avsedda avdragbara utgifter för inkomstens fö~värvapde och bi-, 

ehållande äro bland andra: 
1) i penninga~ utbetalad lön till personer, som arbetat i gårdsbruket, 

deras och deras anhörigas pensioner och av arbetstörhåilandet föranledda 
nderstöd samt försäkringspremier och andra dylika avgifter för ordnande 

av de anställdas och deras anhörigas pensions- och sjukersättnings-, ar
betslöshetsersättnings- och andra med dem jämförliga rättigheter,dock 
så, att till medlem av den skattskyldiges familj utbetalad lön och andra 
förmåner äro avdragbara med i 7 § stadgade inskränkningar; 

2) utgifter för anskaffning av utsäde, gödselmedel,jordförbättrings
och växtskyddsmedel, foder, bränslen och smörjämnen samt elektricitet 
för gårdsbruket; 

4) anskaffnings- och grundförbättringsutgifter för byggnader 
heten samt i gårdsbruket använda maskiner, redskap och anordningar samt 
täckdiken 9 broar, dammar och andra sådana nyttigheter, med i 7 § stad
ga.de undan tag; 

1) utgifter för ~eva~ation och underhåll av byggnader på lägenheten 
~amt i gårdsbruket använda maskiner, redskap, anordningar, diken, broar, 
at" angsel, vägar och annat dylikt; 
~ . 

~~l) medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer. 
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7 §. 
Avdragbara utgifter äro icke: 
1) löner, pensioner och andra förmåner, vilka tillkomma den skattskyl

diges make samt sådant barn eller annan familjemedlem, som icke före skat
teårets början fyllt 16 år, samt om den skattskyldige är dödsbo, efter
levande make och sådan delägare eller barn till delägare, som icke före 
skatteåret fyllt 16 år; 

2) anskaffnings- och grundförbättringsutgifter för byggnad eller del 
·rav, som användes såsom bostad för den skattskyldige eller han~ familj; 

3) i lantb~uks~ och skogsbruksprodukter utgivna naturaförmåner; samt 
4) utgifter tör a~bete, som utförts till förmån för den skattskyldiges 1 

eller hans familjs privathushållning. 
11 §. 

Sås9m nettoinkomst av skogsbruk anses den nettointäkt, som skogsmarker 
av samma slag i kommunen uppskattas hava givit i medeltal per hektar un
der det avverkningsär, som utgår med skatteåret, med beaktande av rot
prisnivån och sedvanliga vård- och förvaltningskostnader för skogen. 

Enligt grunder, vilka angivas i rikets inkomstskatteförordning för 
gårdsbrukj given den 24 juni 1968 (FFS 352/68), skola skogsmarker för be
stämmande av nettoavkastningen klassificeras. 

Till g~und för .i 1 mom. avsedd uppskattning av nettointäkten skall 
läggas skogsmarkens areal, dennas klassificering samt det av landskaps
styrelsen fastställda penningvärdet av skattekubikmetern enligt följande 
skatteklasser: 
kubi.k:rrteter per hektar IA IB II III IV 

5,1 4,6 3,4 2,3 1,4 
I kommun, där skatteklassen I icke uppdelats i IA och IB, utgör till

växttalet i denna klass 4,8 skattekubikmeter per hektar. 
En skattekubikmeter anses förutom avverkningsavfall innefatta föl-

jande mängder virke av olika slag: 
Grovt virke: 
Barrträd·, teknisk f3, utan bark, 6, 5; 
Lövträd, f3 med bark, 1,4; 
Travvirke: 

Granpappersved, lm3 med bark, 0,33; 
Tallpappersved och props, lm3 med bark, 0,18; 
Björkpappersved och björkved, lm3 med bark, 0,26; 
Klenvirke och blandved, lm3 med bark, 0,25. 
Skattekubikmeterns penningvärde beräknas genom att avdraga från brut

to~ärdet för skattekubikmetern, beräknat enligt medelrotpriset under av-
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verkningsåret för däri ingående virkesslagj 13 procent för skogsvårds
och förvaltningskostnader, vilka den skattskyldige erlagt, samt för kva
litetsavdrag på husbehovsvirke. Till dessa kostnader hänföres icke vär
det av det arbete som den skattskyldige utfört till förmån för sitt 

skogsbruk. 
Äro trävarors rotpris i kommuns skilda delar med hänsyn till skogs-

produkternas avsättning samt avverknings- och transportförhållanden vä
sentligen olika, indelas kommunens område med avseende å skogsmarkerna i 

högst tre zoner. 
Zonindelningen fastställes av skattenämnden. Den procentuella skill

naden mellan zonerna fastställes av landskapsstyrelsen. 
12 §. 

Säsom inkomst av skogsbruket anses utom i 11 § 1 mom. avsedd netto
intäkt värdet av det arbete, som utföres vid avverkning eller transport 
av virke i samband med leveransförsäljning eller annan därmed jämför-
lig försäljning ur egen skog, uppskattat i penningar på basen av den 
ackordlönenivå, enligt vilken landskapsstyrelsen beräknat de olika virkes 
sortimentens rotpriser vid fastställandet av skattekubikmeterns penning
värde. I ackordlönenivån skall härvid anses ingå förutom de egentliga 
ackordlönerna jämväl kostnaderna för arbetsledning samt övriga ersätt
ningar och avgifter, vilka landskapsstyrelsen beaktat såsom avdrag vid 
fastställandet av skatte~ubikmeterns penningvärde. För virkessortiment, 
som icke ingår i skattekubikm~ternj uppskattas sagda värde med beaktande 
av leveranspriset och rotpriset för närmast jämförliga sortiment, som 
ingår däri. 

19 §. 
För beskattningen av i 5 § 12 och 13 punkterna samt i 11 och 12 §§ 

nämnda inkomster åligger det landskapsstyrelsen att, oberoende av om 
anmärkning gjorts mot skattenämnds förslag eller ej, vidtaga sådana änd
ringar som äro nödiga för att beskattningen må bliva riktig och i hela 
landskapet enhetlig, och därvid för det skatteår, under vilket skatte
nämndens förslag tillkommit, fastställa: 

c)_ den medelackordlön för varje i skattekubikmetern ingående virkes
sortiment, som anses hava utgått för avverkning och utdrivning av en 
måttenhet virke med beaktande av stadgandet i 12 §; 
~ 

26 §. 
Denna lag tillämpas första gången vid kommunalbeskattningen av 1968 
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s å, att såsom inl{omst under år 1968 beaktas icke 
andra vederlag för spannmål, vilken skördats före 

års inkomster, dock 
överlåtelsepris och 
utgången av år 1967 och för vilken likvid erlagts senast den 1 juli 1968, 
ej heller av staten och landskapet till stöd för lantbruksproduktionen._ 
uppburna bidrag och ersättningar, vilka hänföra sig till tiden före dert 
31 december 1967 och vilka utbetalats under skatteåret 1968. 

Mariehamn, den 30 oktober 1968 . 

I 
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