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SAMMANFAITNJNG

Ltuulskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att en ny landskapslag om kommunalskatt för gårdsbrnk stiftas
i form av en s.k. blankettlag genom vilken den i riket gällande inkomstskattelagen för
gårdsbruk görs tillämplig även vid kommunalbeskattningen i landskapet. De avvikelser från
rikslagstiftningen som idag gäller i landskapet föreslås dock bibehållas.

Utskottets förslag
Utskottet tillstyrker landslrapsstyrelsens förslag med vissa mindre ändringar.

UTSKOITETS SYNPUNKTER

Detaljmotiveling
1 § Ändringen är av teknisk natur.

Framställningens 2 §. Landskapsstyrelsen föreslår i förtydligande syfte en hänvisning till
rikets inkomstskattelag. Eftersom motsvarande hänvisning i en mera fullständig form finns
i den gårdsbruksskattelag som enligt 1 § 1 mom. skall tillämpas även i landskapet saknar
stadgandet materiell betydelse. I 1 § 1 mom. sägs "med de undantag som följer av denna lag"
varför paragrafen enligt utskottets mening är mera ägnad att förvirra. Utskottet föreslår därför
att paragrafen utgår. Av ändringen följer att den fortsatta paragraferingen ändras.

3 § Ändringen är av språklig natur.

6 § Utskottet föreslår att i paragrafen avsedd avskrivning skall gälla för sådana fritidsbyggnader som uteslutande används för uthyrning. Ändringen föreslås i konsekvens med regeln
i fastighetsskattelagens (15/93) 2 § 2 mom.

Ikraftträdelsestadgandet. För att lagen skall kunna träda i kraft så snart som möjligt föreslår
utskottet att ikraftträdelsestadgandet skall lämnas öppet varefter landskapsstyrelsen i enlighet
med självstyrelselagens 20 § 3 mom. fattar beslut om när lagen träder i kraft.

-2ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 20 januari 1993 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

Utskottet har i ärendet hört lagberedningssekreteraren Tomas Lundberg, skattedirektören Elof
Asplund samt ordföranden Nils Jansson, arbetsutskottets ordförande Sven-Olof Lindfors,
medlemmen i arbetsutskottet Lisbeth Eriksson och sekreteraren Laila Flink från Kommunala
samarbetsnämnden.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, ledamöterna Sjöblom,
Abrahamsson, Beijar samt ersättaren Häger.

UTSKOITETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget antar det i framställningen
ingående lagförslaget i följande lydelse:

LANDSKAPSLAG
om kommunalskatt för gårdsbruk
(Ingressen lika som i framställningen).

1§
Resultatet av jordbruk beräknas vid kommunalbeskattningen och nettoinkomsten av
skogsbruk beräknas i kommunalbeskattningen för åren 1993-2005 i enlighet med vad därom
är föreskrivet i inkomstskattelagen (uteslutning) för gårdsbruk (FFS 543/67) samt skogsskatteförordningen (uteslutning) (FFS 1208/91), med de undantag som följer av denna lag och
särskilda bestämmelser.
(2 mom. lika som i framställningen).
2§

(Lika som framställningens 3 §).

3§
I fråga om skatteplikt för stöd ur landskapets medel och om avdrag för fastighetsskatt som
betalats till kommun i landskapet skall gälla vad i 1 § 1 mom. nämnda författningar är
föreskrivet om stöd som på jämställbara grunder beviljats ur statens medel och om avdrag för
fastighetsskatt som betalats tiU kommun i riket.

-34-5 §§
(Lika som framställningens 5 och 6 §§).

6§
I 9 § 2 mom. 1 punkten inkomstskattelagen för gårdsbrnk avsedd avskrivning gäller vid
kommunalbeskattningen även för fritidsbyggnad som uteslutande används i uthymingsverksamhet.

7-8 §§

(Lika som framställningens 8 och 9 §§).

9§
(Uteslutes).

(Ikraftträdelsesta.dgandet lika som i framställningen).
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