
199lm92 Lt·Ls framst. nr 20 

LANOSKAPSSTYREI.SENS FRAMSTÄLL~G 
till Landstinget med förslag till landskapslag an

gående ändring av 9 § landskapslagen om investe

ringsreserveringar inom lantbruket vid kommunalbe

skattningen. 

Enligt landskapslagen om investeringsreserveringar inom lantbruket vid kommunal

beskattningen (19/84), nedan kallad re:1erveringslagen, har den som idkar gårdsbruk 

kunnat göra en investeringsreservering av den vid kommunalbeskattningen konstaterade 

nettoinkomsten av lantbruket för finansiering av framtida anskaffningar och förbättring

ar av t.ex. maskiner, byggnader och täckdiken. Storleken av reserveringen är högst 30 

procent av nettoinkomsten, dock inte mera än 40.000 mark. Den som gjort en reserve

ring är skyldig att deponera en summa motsvarande minst 50 procent av reserveringen 

på ett särskilt konto i bank eller annan kreditinrättning. Reserveringen skall användas 

till investeringar senast fyra år efter det skatteår då reserveringen gjordes. Görs inte 

detta skall det reserverade beloppet, förhöjt med 30 procent, återföras och upptas som 

inkomst vid beskattningen. 

Systemet med investeringsreserveringar slopades vid ingången av år 1991 och 

ersattes samma år med ett delvis annorlunda system med så kallade utjämningsreserve

ringar. Det nya systemet är inte förknippat med någon depositionsskyldighet. En utjäm

ningsreservering kan antingen användas för täckande av anskaffningsutgifter eller direkt 

betraktas som inkomst utan den förhöjning om 30 procent som är sammankopplad med 

en investeringsreservering inom lantbruket. 

Landskapslagen om avdrag vid kommunalbeskattningen för investeringsreservering

ar (31/79) har föreslagits (1991-92 Lt·-Ls framst. nr 19) ändrad så, att företag kan 

räkna reserveringen som skattepliktig inkomst utan förhöjning under det år depositionen 

lyfts. Detta skall vara möjligt redan 1991. 

För att de som idkar lantbruk skall få samma förmåner vid kommunalbeskattningen 

som andra företagare föreslår landskapsstyrelsen att även en investeringsreservering 

enligt reserveringslagen skall kunna betraktas som inkomst utan förhöjning vid 

beskattningen för 1991. Därför föreslår landskapsstyrelsen att 9 § reserveringslagen 

ändras. 

Liknande ändring har gjorts i de bestämmelser som gäller vid statsbeskattningen 

(FFS 1675/91). 

Landskapsstyrelsen föreslår att landstinget antar följande lagförslag. 
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LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 9 § landskapslagen om investeringsreserveringar inom 

lantbruket vid kommunalbeskattningen 

I enlighet med landstingets beslut ändras 9 § landskapslagen den 27 mars 1984 om 

investeringsreserveringar inom lantbruk1~t vid kommunalbeskattningen (18/84) som 
följer: 

9 § 

Om den skattskyldige inte har använt en investeringsreservering eller om den inte 

har ansetts vara skattepliktig inkomst inom den tid som anges i 6 §, räknas det 

oanvända beloppet av investeringsreserveringen eller det beloppet av investerings

reserveringen som inte räknats som inkomst såsom skattepliktig lantbruksinkomst för 

den skattskyldige för det skatteår under vilket investeringsreserveringen senast borde 

ha använts. Om den skattskyldige har lyft en investeringsdeposition och inte använt 
investeringsreserveringen för ett sådant ändamål som nämns i 7 §, räknas den invester

ingsreservering som motsvarar depositionen som skattepliktig inkomst för det skatteår 

under vilket depositionen lyfts. I fråga om en skattskyldig som har upphört att idka 

lantbruk räknas oanvända investeringsreserveringar som skattepliktig inkomst det 

skatteår under vilket den skattskyldige konstate1·as ha upphört med lantbruket. En 

reservering räknas dock inte som inkomst med anledning av den skattskyldiges död, om 

hans oskiftade dödsbo fortsätter att idka lantbruk. 

Denna lag tillämpas första gången vid den beskattning som skall verkställas för år 
1991. 

Mariehamn den 4 februari 1992 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Tomas Lundberg 
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Bilaga 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 9 § landskapslagen om investeringsreserveringar inom 

lantbruket vid kommunalbeskattningen 

I enlighet med landstingets beslut ändras 9 § landskapslagen den 27 mars 1984 om 
investeringsreserveringar inom lantbruket vid kommunalbeskattningen (18/84) som 

följer: 

Gällande lydelse 

9 § 
Har skattskyldig inte inom den tid som 

anges i 6 § använt investeringsreservering, 

räknas det oanvända beloppet av investe
ringsreserveringen, förhöjt med 30 pro
cent, såsom skattepliktig lantbruksinkomst 
för den skattskyldige för det skatteår under 

vilket investeringsreserveringen senast 

borde ha använts. Har en investeringsdepo

sition lyfts trots att investeringsreserve

ringen inte har använts i överensstämmelse 

med 7 §, räknas investeringsreserveringen, 

förhöjd med 30 procent, såsom skatteplik
tig inkomst för det år då investeringsdepo

sitionen har lyfts. I fråga om skattskydlig 

som har upphört att idka lantbruk räknas 

oanvänd investeringsreservering, likaså 
förhöjd med 30 procent, såsom skatteplik

tig inkomst för det skatteår under vilket den 

skattskyldige konstateras ha upphört med 

lantbruket. Reservering räknas dock inte 

såsom inkomst med anledning av skatt

skyldigs död, om hans oskiftade dödsbo 

fortsätter att idka lantbruk. 

Föreslagen lydelse 

9 § 

Om den skattskyldige inte har använt 

en investeringsreservering elleir om den 
inte har ansetts vara skattepliktig in
komst inom den tid som anges i 6 §, räk

nas det oanvända beloppet av investerings

reserveringen eller det beloppet av in

vesteringsreserveringen som inte räknats 
som inkomst såsom skattepliktig lantbruks

inkomst för den skattskyldige för det 

skatteår under vilket investeringsreserve

ringen senast borde ha använts. Om den 

skattskyldige har lyft en investeringsdeposi

tion och inte använt investeringsreserve

ringen för ett sådant ändamål som nämns i 
7 §, räknas den investeringsreservering 

som motsvarar depositionen som skatteplik

tig inkomst för det skatteår under vilket 

depositionen lyfts. I fråga om en skattskyl

dig som har upphört att idka lantbruk räk

nas oanvända investeringsreserveringar som 

skattepliktig inkomst det skatteår under 

vilket den skattskyldige konstateras ha 

upphört med lantbruket. En reservering 

räknas dock inte som inkomst med anled
ning av den skattskyldiges död, om hans 
oskiftade dödsbo fortsätter att idka lant

bruk. 

Denna lag tillämpas första gången 
vid den beskattning som skall verkställas 
för år 1991. 


