
LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 13/1986-87 med an

ledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag om bostadshusreser·· 

vering vid kommunalbeskattningen, 

Landstinget har den 2 mars 1987 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 

nämnda framställning. Utskottet som i ärendet hört lagberedningssekreteraren 

Birgitta Björkqvist och byråchefen Raija AUer får i anledning härav anföra 

följande. 

I framställningen föreslås att det under vissa förutsättningar skulle bli möjligt för 

ett bosta.dssamfund att vid kommunalbeskattningen från sin inkomst avdra en 

reservering som bildats i bokföringen för byggnads-, underh§Jls- och reparationsut

gifter. Syftet med framställningen är att förbättra den ekonomiska ställningen i 

synnerhet för ägare av hyreshus med Jandskapslån och att förbättra möjligheterna 

att utföra reparationer och förbättringar i bostadshus. 

Lag- och ekonomiutskottet konstaterar att den i framställningen föreslagna möjlig

heten tHl bostadshusreservering kan vara tHI fördel ur flera synvinklar dels genom 

att hyresinkomsterna i bostadssamfund inte, till den del reserveringsmöjligheten 

utnyttjas~ skulle utgöra beskattningsbar inkomst och dels genom att reserverings

möjHgheten skulle utgöra ett sätt för bolaget att uppnå resultatutjämning. En 

jämnare hyressättning skulle pä detta sätt möjliggöras och hyreshöjningar vi.d akuta 

reparationer kunde und\'ikas. Eftersom förslaget har en utjämnande effekt på 

kommunernas skatteuttag kan det inte sägas ha någon nämnvärd negativ verkan för 

de äländska kommunerna. 

tvföjHgheten tHl denna bostadshusreservering kommer? enligt vad utskottet fått 

erfara, knappast att utnyttjas särskilt ofta i landskapet. Största betydelsen 

kommer lagändringen förmodligen att få för bostadssamfund med äldre byggnader 

där reparationsbehovet också kan antas vara som störst. 

Utskottet har företagit en ändring av tidpunkten för. lagens tillämpning emedan 

bostadshusreserveringen är en bokföringsåtgärd och motsvarande avdrag får göras i 

statsbeskattningen redan vid beskattningen för år 1986. 
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Med hänvisning tiH det anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 

Landskapslag 

om bostadshusreservering vid kommunalbeskattningen 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1=8 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag tillämpas för första gången vid beskattningen för är 1986. 

Mariehamn den 1 O mars 1 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande beha.ndHng: ordföranden Björklund, viceordfö

randen Lönn samt ledamöterna Harry Eriksson, Lund och Mattsson. 


