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LMJDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNI NG till 

Landstinget med f örslag till landskapslag 

angående ändring av larDskapslagen om kommu

nalskatt för gårdsbruk. 

På basen av en lagmotion har landskapslagen om kommunalskatt för gårds

bruk ändrats i fråga om beskattni ngen av arbetsirkomsten vid leverans

försäl j ning av virke ur egen skog (79/77). Lagändringen ir~ebär att nämnda 

arbete icke mera skall värderas enligt samma grunder som vid beräkning av 

skattekubikmeterns per~ingvärde. Vidare betyder ändringen att skogsägarens 

kostnader för avverkning och transport av leveransvirket numera skall beaktas 

schablomnässigt, medan deras verkliga belopp tidigare fick avdras tillsammans 

med gårdsbrukets övriga kostnader. 

Det nya systemet överensstämmer med det som användes i riket både vid 

stats- och kommunalbeskattni ngen. I praktiken är det rätt arbetsdrygt, dels 

därför att alla kostnader som hänför sig till skogsbruket måste särskiljas 

från kostnaderna för lantbruket och dels därför ;· att arbetet för varje av

verkad och utdriven virkeser~et kan - beroende på förhållandena - åsättas 

en mängd olika värden. Såväl med tarke på de skattskyldiga som på beskatt

ningsmyndigheterna synes det därför rationellt att för värdering av det egna 

arbetet till förm8n för skogsbruket skulle vid kommunalbeskattningen också 

på Åland användas samma grunder som vid statsbeskattningen. I föreliggande 

framställning föreslår landskapsstyrelsen att detta system införes redan vid 

beskattningen av 1977 års irkomster, d.v.s. samtidigt med att den ovar~ämnda 

lagändringen börjar tillämpas. 

I skrivelse till landskapsstyrelsen har Ålands producentförbund ar~ållit 

att ll § landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk skulle ändras så, 

att skattekubikmeterns sammansättning blir densamma som vid statsbeskatt

ningen. Landskapsstyrelsen anser det vara följdriktigt att även i sistsagda 

hänseende förenhetliga skogsbeskattningen och föreslår därför att hela 3 kapit

let i landskapslagen om kommunalskatt f ör gårdsbruk ersättes av en hänvisning 

till de bestämmelser som gäller för statsbeskattningen. 

Samtidigt föreslås stadgandena i 4 kapitlet upphävda, emedan de som gäller 

skogsbeskattningen blir överflödiga på grund av den nu föreslagna reformen 

och de övriga stadgandena redan tidigare blivit obehövliga. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 
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L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk. 

I enlighet med landstingets beslut 

upphäves 12-16 §§ och 4 kap. landskapslagen den 4 april 1968 om 

kommunalskatt för gårdsbruk (6/68), samt 

ändras 11 § sådilll.t lagrumrne.t lyder i landskapslagen den 15 april 

1969 (15/69), som följer: 

11 §. ,, 
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Ir~omst av skogsbruk beskattas enligt de bestämmelser som i motsvarande 

fall tillämpas vid statsbeskattningen. 

Derilia lag tillämpas först a gången vid beskattningen av 1977 års 

ir~omst. 

Mariehamn,den 29 augusti 1977 

Lantråd 

Lagberedningschef 
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