
STORA KAN DE 

nr 17a/ 1988-89 med anledning av 

skapsstyrelsens framställning 

landstinget med förslag tHl 

lag angående ändring av landskaps1a

gen om kommunalskatt för gårdsbrnk" 

Vid lagförslagets andra behandling har landstinget inte oförändrat godkänt det 

förslag som framställts i stora utskottets betänkande nr 17/1988-89. Landstinget 

har härvid beslutat ånyo inbegära stora utskottets betänkande i 

I anledning härav har utskottet bethandlat ärendet och konstaterat att 

landstinget godkänt följande ändringar av stora 

1andskapslag angående ändring av landska.pslagen om kommunalskatt för gårdsbruk. 

I enlighet med landstingets beslut 

4 §, 5 § l mom. 2 4 punkterna, 6 § 1 momo 1, 11 12 

och 8 § 3 mom. landskapslagen den 4 april 1968 om kommunalskatt för gårdsbruk 

(6/68), av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i landskaps1agen den 10 juli 1972 

(42/72), 5 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i .!andskapslagen I I juni 1 

(42/86) och 4 punkten sådan den lyder i landskapslagen den 5 november 1971 (%/71) 

samt 6 § l mom. 1 punkten sådan den lyder i landskapslagen 28 december 1982 

(53/82) och 11 punkten sådan den lyder i Jandskapslagen den 15 1969 (1 

samt 

til! 5 § 1 mom. en ny 12 punkt i stäHet 

genom den 10 juH 1 (42/72) och 6 § I mom. en ny 13 

som följer: 

8 § 

summan av 

anordningar 

utgifterna för tidigare i redskap och anordningar, 

med under skatteåret uppburna upplåtelsepris och andra vederlag samt 

försäkrings- och andra ersättningar för maskiner, redskap och anordningar 

grundförbättringar på dem. 
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Stora utskottet har efter omröstning (5-4) beslutat vidbll s.itt i 

17/1988-89 framställda förslag. Minoriteten (viceordföranden Roger 

mötema Björling och Sundberg samt ersättaren Lindeman) 

beslut. 

nr 

Utskottet konstaterar dessutom såsom detaljmotivering till 8 § 3 mom. att 

enligt utskottets uppfattning inte föreligger någon saklig skillnad mellan begreppen 

"levererats" och "tagits i bruk". 

Med anledning härav får utskottet meddela 

Mariehamn den 20 januari 1989 

att stora utskottet 

stora utskottets 

vidbli 

betänkande 

l 7/1988-89 framställda 

På stora utskottets vägnar: 

Roger Jansson 

viceordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: viceordföranden 

nr 

ledamöterna Andersson, Björling, Holmqvist, Häggblom, Sundberg, Söderlund och 

Wilhelms samt ersättaren 


