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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 26/1989-90 med an

iedning av ltm Stig Holmbergs lagmo

tion med förslag till landskapslag an

gående ändring av 8 § landskapslagen 

om kommunalskatt för gårdsbruk. 

Landstinget har den 11 december 1989 inbegärt lag- och ekonomiutskottets · 

yttrande över motionen. Utskottet, som i ärendet hört skattedirektören Elof 

Asplund och verkställande direktören för Alands producentförbund Henrik Beck

man, får med anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att 8 § 3 mom. landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk 

ändras så att utgiftsresten är summan av anskaffningsutgifterna för rnasldi1er, 

redskap och anordningar dika tagits i bruk under skatteåret och inte som enligt 

gällande lag vilka levererats under skatteåret. 

Utskottet noterar inledningsvis att inkomstskattelagen för gårdsbruk ändrats så att 

utgiftsresten är summan av anskaffningsutgifterna för maskiner, redskap och 

anordningar vilka tagits i bruk under året medan alltså utgiftsresten enligt 

landskapslagen om gårdsbruk är summan av anskaffningsutgifterna för maskiner, 

redskap och anordningar vilka levererats under skatteåret. 

I lag- och ekonomiutskottets betänkande nr 8/ 1988-89 omfattades begreppet 

"levererats" av utskottsmajoriteten. Sedan dess har det inte enligt utskottets 

uppfattning framkommit nya fakta i frågan som skulle motivera en ändring i 

enlighet med motionens förslag. 

Utskottet anser att det givetvis vore bättre om samma beteckningar användes inom 

såväl stats- som kommunalbeskattningen. Enligt utskottets mening är dock begrep

pet "tagits i bruk" svårare att tolka och tillämpa än begreppet "levererats", varför 

det vad gäller gärdsbruksbeskattningen är mer ändamålsenligt att använda det 

senare begreppet. Att kontrollera vad som levererats. är enklare än att kontrollera 

vad som tagits i bruk. 

Den redovisningsmetod som används vid gärdsbruksbeskattning är den s.k. kontant

principen. Pä kostnadssidan innebär kontantprincipen att kostnader är avdragsgilla 

när de betalas. Enligt utskottets mening finns det inte skäl att frångå kontantprin-
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'dpen, vilket har skett i statsbeskattningen i och med att beteckningen "tagits i 

, bruk" införts. Idealet vore, som utskottsmajoriteten ser det, om beteckningen 

-,"levererats" användes i såväl stats- som kommunalbeskattningen. 

Ledamoten Holmberg har anmält avvikande åsikt och anser att motionen borde ha 

godkänts. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 20 mars 1990 

att Landstinget måtte förkasta lagmo

tion nr 28/ 1989-90. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande · 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg 

och Söder lund. 
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