
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

~.,4/J.,,9.6H8. s e s framställning till Å.lands landsting med 
förslag till landskapslag om vissa avdrag frän 

-= löneinkomst i kommunalbeskattningenl 

Genom landskapslagen den 4 juli 1962 om vissa avdrag från lön i 
kommu~lbeskattningen (30/62) regleras kostnaderna fÖ~ användning av 
motorsåg, häst- och körredskap samt traktpr såsom avdragsgilla kostna
der för inkomstens fc5rvärvande och bibehållande. Avdraget enligt nämn
da liag utgör, 40 procent av löneinkomsten f Ör tbotorsåg samt i fräga om 
hä.Elt och traktor 60 procent vid skogskö:r~lö;t> och vid ?-ndra kö:t:'slor 50 
procent av samma inkomster'·. Ytterligare stadgas i sagda lag, att om 
skattskyldig kan förete utredning om de fi3.ktiska kostnadernal avdraget 
kan göras till des9as ·belopp. 

Rikets motsvarande lag; lagen om vissa avdrag vid beskattningen av 
löneinkomst, som varit gällande endast ett är i sänder, undergick se-

. . 
år eri 13ådan ändring (:FFS 582/67), att ovärtnämnd~ procentsatser 
s. Motiveringen härfö~ var att enligt ve~kställd utredning de di
kostnadet'na för användning av motorsåg htlfuera utgjorde ömkring 

30 procent av en skogsarbetares dagsförtjänst. Då dessutom t3odial::ikydds
:förmåner såsom :pensioner, olycksfallsersättningar, s jukdagpenning och 
semesterersättning i allmänhet utgår enligt nettoförtjänsten, har en 
alltför stor kostnadsandel för vederbörande medfört en sänkning av sag
da sociala förmåner. 

Enligt den ändrade lydelsen av rikets lag sänktes kostnadsandelen 
för motorsåg från 40 till 30 procent, om två personer arbetat med sam
ma motorsåg, från nuvarande 25 till 20 procent och, då arbetslaget be
stått av tre personer, till 15 procent från nuvarande_ 20 procent. Då 
ifrågavarande sänkning av kostnadsandelen synes vara befogad, före8lår 
landskapsstyrelsen en motsvarande ändring. 

Enligt den vid senaste års höstsession antagna landskapslagen om 
kommunalskatt för gårdsbruk utgör bland annat hyror och vederlag för 
nyttjande av maskiner, redskap och anordningar samt hästar och annan 
produktionsmateriel skattepliktiga inkomster. Likaså utgör de verkliga 
kostnaderna i sådana fall avdragbara utgifter. på grund därav föreslås 
att den nedan till antagande förelagda lagen icke skall tillämpas på 
inkomst, som beskattas enligt landskapslagen om inkomstskatt för gårds
bruk. Motsvarande ändring har även genomförts i riket. 

övriga stadganden i lagen skulle visserligen bliva oförändrade men 
landskapsstyrelsen anser dock, att ändringarna är av sådan art, att de 
förutsätta en helt ny lag. 
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. Med h~nvisning till det ovan anförda får lartdska:psetyrelsen vördeamt 

förelägga Landstinget till antagande f öljaride 
L a n d s k a p s 1 a g 

om vissa avdrag från löneinkomst i kommunalb~skattningen. 

·-----------
I enlighet med Å.lande landstings beslut stadgas: 

1 §. 
skattskyldig vid fällning av träd e.ller färdigställande av virke 

använt motorsåg, avdrages vid kommunalbeskattningen från hans lönein
komst därav såsom kostnader för användningen av sågen 30 procent, lik

så* att om två personer arbetat såsom ett arbetslag med flamma 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 8kogsk9rslor avdrages vid bePkatt

ningen1 om körslorna utförts med häst, sgsom kostnader för användningen 
av häst och körred~kap 60 :procent och, om körBlorna utförts med trak
tor, såsom kostnader för användningen därav 60 :proc~nt~ 

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 be
skattningen avdragas4 även om de äro större än i 1 och 2 §§ förutsätw 
tes, såframt den skattskyldige företer utredning om dera~ verkliga stor
lek. 

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

och körredskap samt traktor vid beskattning avdragsgilla kostnader för 
inkomstens förvärvande och bibehållande. 

5 §. 
nenna lag tillämpas icke på inkomst, som beskattas_ enligt landskaps

lagen om kommunalskatt för gårdsbruk. 

6 §. 
Närmare föreskrifter angående verkställigheten o~h tillämpningen av 

denna lag utfärdas vid behov av landska:psstyrelsen. 

7 § ~ 
nenna lag til:+ämpas första gängen vid kommunalbeskattningen av 1968 

ärs inkomst och genom densamma upphäves landska:pslagen den 4 juli 1962 
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om vissa avdrag trärt iöneinkomst vid kommuna1be~kattningen (30/62). 

Marie:hamn, den 20 . :f'ebruari 1968. 
pä lartdskapsstyrelsens väghar: 

Lgntråd 01~ Ma tin Isak~son• 

.. \ ~~ . .•. ~t:/t. ~ Lagberedn1ngssek~eterare urte ~r ~. 



Till Ålands land8ting. 

Landskapsstyrel~en har beslutat att först till landstingets näst

stundande novembersession inkomma med förslag till bland annat ändring 

av de stadganden i landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk (6/68) 
som r~~lerar avdragen för avverknings- och utdrivningskostnaderna i 

samband med leveransförsäljning av skog8produkter. I samband härmed 
kommer landskapsstyrelsen att taga ställning till lantbruksskattekom-
m itt~n~ förslag till övergångsbestämmelqer. Med anledning härav får 

landskapsstyreisen vördsamt meddela att den äterkallarsin framqtällning 
till landRtinget med förRlag till land8kapRlag om vi~Ra avdrag från lö
neinkomPt i komrnunalbe~kattningen (Nr 4/1968). 

Mariehamn 1 den 22 auguRti 1968. 
På landRkapsstyrelqenq vägnar: 

Lantråd 

L~ 
Lagberedningssekreterare Sune Carlsson. 


