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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att inkomst-
skattelagen för gårdsbruk ändras så att det
förnyelseavdrag som beviljas vid den areal-
baserade skogsbeskattningen justeras på
grund av att de utgifter som ligger till grund
för avdraget har stigit. På områdena för na-
turlig förnyelse stiger förnyelseavdraget med
100 mark per hektar från nuvarande 800

mark till 900 mark.
I detta sammanhang föreslås också att

markbeloppen av förnyelseavdraget och
plantbeståndsavdraget omräknas till euro.

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter att den har antagits och blivit stad-
fäst. Den skall tillämpas första gången vid
beskattningen för 2001.

—————

MOTIVERING

1. Nuläge och föreslagna ändring-
ar

I samband med den revidering av skogsbe-
skattningen som trädde i kraft vid ingången
av 1991 fogades till inkomstskattelagen för
gårdsbruk (543/1967) bestämmelser om för-
nyelseavdrag och plantbeståndsavdrag. En-
ligt 13 § 7 mom. skall avdragsbeloppen juste-
ras, om det på basis av skogsforskningsinsti-
tutets beräkningar har konstaterats att de ut-
gifter som ligger till grund för beräkningen
av avdragen har ökat eller minskat med minst
fem procent. Avdragsbeloppen har justerats
genom de lagar (929/1992, 936/1993,
956/1994, 1204/1995 och 982/1999) som
skall tillämpas vid beskattningen för 1992—
1995 och 1999.

Den automatiska indexjusteringen av vissa
förmåner förrättades inte 1997 och 1998. I
enlighet med detta stiftades lagen om undan-
tag 1996—1998 beträffande tillämpningen av
13 § 7 mom. inkomstskattelagen för gårds-
bruk (1394/1995). År 2000 justerades inte
markbeloppen, eftersom de utgifter som lig-
ger till grund för avdraget inte hade stigit
med fem procent.

Vid beskattningen 1999 och 2000 har den
skattskyldige haft rätt att från nettoinkomsten
av skogsbruket separat dra av utgifterna för
skogsförnyelse såsom förnyelseavdrag, som
på området för naturlig förnyelse är 800

mark per hektar, på såddområdena 1 800
mark per hektar och på planteringsområdena
3 500 mark per hektar. Plantbeståndsavdraget
har varit 900 mark per hektar. Rätt till avdrag
har de skattskyldiga som valt arealbaserad
beskattning från ingången av 1993 för 13 år
framöver.

De gällande avdragsbeloppen per hektar
har erhållits genom att medeltalet för de
kostnader per enhet som beräknades för 1991
och 1992 har indexerats till 1999 års nivå.
Som index har använts förtjänstnivåindexet
för timavlönade arbetstagare inom skogsbru-
ket, eftersom de kostnader som ligger till
grund för avdragen till stor del består av ar-
betslöner för skogsvårdsarbeten. Enligt
skogsforskningsinstitutets beräkningar har
kostnaderna för skogsförnyelse stigit på om-
rådena för naturlig förnyelse så, att avdrags-
beloppet bör ändras. Vid utarbetandet av kal-
kylerna har skogsforskningsinstitutet använt
sig av samma beräkningssätt som när de gäl-
lande avdragen beräknades. Totalindexet för
2001 har uppskattats på basis av löneindexets
tidigare utveckling.

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås
att det markbelopp i förnyelseavdrag på om-
råden för naturlig förnyelse som beviljas vid
beskattningen för 2001 ändras så att det mot-
svarar kostnadsstegringen. Det föreslås att
13 § 1 mom. 2 punkten inkomstskattelagen
för gårdsbruk ändras så, att förnyelseavdraget



RP 163/2001 rd2

på områden för naturlig förnyelse höjs från
800 mark till 900 mark per hektar. Förnyel-
seavdraget på såddområden förblir oföränd-
rat, dvs. 1 800 mark per hektar och förnyelse-
avdraget på planteringsområden förblir 3 500
mark per hektar, eftersom kostnadsändringen
endast är 4,1 och 4,3 procent. Plantbestånds-
avdraget enligt 13 § 1 mom. 3 punkten för-
blir också oförändrat, dvs. 900 mark per hek-
tar, eftersom kostnadshöjningen endast är 4,2
procent.

2. Ändringar som föranleds av
ibruktagandet av euron

Finland övergår vid ingången av 2002
inom ramen för den ekonomiska och monetä-
ra unionens tredje etapp till det gemensamma
valutasystemet. Rådet har utfärdat två för-
ordningar om ibruktagandet av euron, vilka
utgör lagstiftning som skall tillämpas direkt i
Finland. De bestämmelser om markbelopp
som förekommer i lagstiftningen vid ingång-
en av året skall utan några separata åtgärder
iakttas i Finland i enlighet med den växelkurs
som fastställts vid ibruktagandet av euron.
Det är därför inte juridiskt påtvingat att ändra
lagens hänvisningar till markbelopp till euro.
Det har dock ansetts ändamålsenligt att skat-
tegrunderna i skattelagstiftningen anges i den
valuta som används och därför föreslås att
markbeloppen i lagstiftningen omräknas till
euro. Regeringen har till riksdagen avlåtit en
proposition med förslag till ändringar i skat-
telagstiftningen som ibruktagandet av euron
förutsätter (RP 91/2001). I propositionen in-
gick inte något förslag till ändring av 13 §
1 mom. 2 och 3 punkten inkomstskattelagen
för gårdsbruk. I motiveringen till regeringens
proposition sägs att en ändring av dessa lag-
rum föreslås senare, om villkoren i 13 §
7 mom. uppfylls, och att en omräkning av
penningbeloppen till euro bedöms i det sam-
manhanget. På grund av detta föreslås att be-
loppen av alla avdrag som anges i 13 §
1 mom. 2 och 3 punkten inkomstskattelagen
för gårdsbruk ändras till euro, trots att den
gräns som anges som villkor i 13 § 7 punkten
inte överskrids i fråga om dessa avdrag.

I skogsforskningsinstitutets förslag till jus-
tering av förnyelseavdraget och plantbe-
ståndsavdraget anges beloppen i mark och

inte heller i förslaget har avdragsbeloppen
omräknats till euro. I regeringens proposition
med förslag till ändringar i skattelagstift-
ningen som ibruktagandet av euron förutsät-
ter har markbeloppen i skattelagstiftningen
omräknats till euro med hjälp av eurokursen
5,94573. Beloppen har avrundats så, att de
avdrag som angetts i hela hundratal mark har
avrundats till hela tiotal euro. De nödvändiga
avrundningarna har gjorts till närmaste be-
lopp som är till fördel för de skattskyldiga.
Det föreslås att samma princip tillämpas vid
omräkningen av beloppen av förnyelseavdra-
gen och plantbeståndsavdragen till euro.

I enlighet med vad som anförts ovan före-
slås att det i 13 § 1 mom. 2 punkten inkomst-
skattelagen för gårdsbruk angivna beloppet
på 900 mark för förnyelseavdrag på område-
na för naturlig förnyelse blir 160 euro, dvs.
ett belopp som är till fördel för de skattskyl-
diga, eftersom det exakta eurobeloppet är
151 euro och 37 cent. Förnyelseavdraget på
såddområdena är 310 euro i stället för 1 800
mark, vilket också är till fördel för de skatt-
skyldiga, eftersom det exakta eurobeloppet är
302 euro och 74 cent. Som förnyelseavdrag
som beviljas på planteringsområdena föreslås
590 euro, då markbeloppet för avdraget är
3 500 mark. Det exakta eurobeloppet är 588
euro och 66 cent. Plantbeståndsavdragets eu-
robelopp är det samma som på områden för
naturlig förnyelse, dvs. 160 euro. I beskatt-
ningen för 2001 tillämpas ännu avdrag i
mark.

3. Proposit ionens verkningar

Avdragen gäller bara de privata skogsägare
som valt beskattning av nettoinkomsten av
skogsbruket för övergångsperioden 1993—
2005. Om den skattskyldige har fått skogs-
marken efter den 1 januari 1994 genom arv,
gåva, testamente eller något annat fång utan
vederlag och han inte har ägt skog tidigare,
beskattas han i enlighet med det arealbasera-
de skogsskattesystemet, om arealskattesys-
temet har tillämpats också på den tidigare
ägarens skog. Skatteåret 2000 omfattade be-
skattningen av nettoinkomsten av skogsbru-
ket ca 29 procent av nettoinkomsten av sko-
gen i hela landet.

Den sänkande effekt justeringen av förny-
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else- och plantbeståndsavdraget har på skat-
teintäkten beror förutom på ändringarna av
avdragsbeloppen också på hur de arealbe-
skattade skogsägarnas arealer för förnyelse
och plantbeståndsvård utvecklas samt på
storleken på de stöd som erhållits för dessa
arealer med stöd av lagen om finansiering av
hållbart skogsbruk (1094/1996). Enligt 34 § i
nämnda lag är stöden skattefria och enligt
13 § 4 mom. inkomstskattelagen för gårds-
bruk minskar därför finansieringsstöden brut-
tobeloppet av avdragen.

På basis av förekomsten av såddområden,
planteringsområden och vård av plantbestånd
i den arealbeskattade skogen under de senas-
te åren kan man grovt uppskatta att nettoin-
komsten av skog som beskattas som för-
värvsinkomst av skogsbruk kommer att
minska med cirka två miljoner mark 2001 i
jämförelse med 2000 till följd av höjningarna
av avdragsbeloppen.

En omräkning av avdragen till euro på det
sätt som föreslagits minskar nettoinkomsten
av skogsbruket kalkylmässigt med knappt
fem miljoner mark år 2002 jämfört med av-
dragen för 2001. Förändringen beror på att

avdragen i euro avrundas uppåt till följande
hela tiotal euro.

De föreslagna ändringarna ökar inte arbets-
bördan för skatteförvaltningen eller skogs-
centralerna.

4. Beredningen av proposit ionen

Lagförslaget har beretts som tjänsteupp-
drag vid finansministeriet utifrån Skogsforsk-
ningsinstitutets och Skattestyrelsens förslag.

5. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter att den har antagits och blivit
stadfäst. Den skall tillämpas första gången
vid beskattningen för 2001.

Euron tas i bruk som myntenhet i Finland
vid ingången av 2002. Det föreslås dock att
bestämmelsen år 2001 tillämpas så att mark-
belopp används.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

Lag

om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 13 §

1 mom. 2 och 3 punkten,
dessa lagrum sådana de lyder i lag 982/1999, som följer:

13 §
Den skattskyldige har rätt att från nettoin-

komsten av skogsbruket på gårdsbruksenhe-
ten separat dra av betalda utgifter på nedan
nämnda villkor:
— — — — — — — — — — — — — —

2) utgifterna för skogsförnyelse (förnyelse-
avdrag) som på området för naturlig förnyel-
se är 160 euro per hektar, på såddområdena
310 euro per hektar och på planteringsområ-
dena 590 euro per hektar,

3) utgifterna för vård av plantbeståndet
(plantbeståndsavdrag) som är 160 euro per
hektar,
— — — — — — — — — — — — — —

———

Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagen tillämpas första gången vid beskatt-

ningen för 2001.
Vid beskattningen för 2001 är dock förny-

elseavdraget på området för naturlig förnyel-
se 900 mark per hektar, på såddområdena
1 800 mark per hektar och på planteringsom-
rådena 3 500 mark per hektar samt plantbe-
ståndsavdraget 900 mark per hektar.

—————

Helsingfors den 5 oktober 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Suvi-Anne Siimes
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Bilaga
Parallelltexter

Lag

om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 13 §

1 mom. 2 och 3 punkten,
dessa lagrum sådana de lyder i lag 982/1999, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

13 §
Den skattskyldige har rätt att från nettoin-

komsten av skogsbruket på gårdsbruksenhe-
ten separat dra av betalda utgifter på nedan
nämnda villkor:

— — — — — — — — — — — — — —
2) utgifterna för skogsförnyelse (förnyel-

seavdrag) som på området för naturlig för-
nyelse är 800 mark per hektar, på såddom-
rådena 1 800 mark per hektar och på plan-
terings områdena 3 500 mark per hektar,

3) utgifterna för vård av plantbeståndet
(plantbeståndsavdrag) som är 900 mark per
hektar,
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
2) utgifterna för skogsförnyelse (förnyel-

seavdrag) som på området för naturlig för-
nyelse är 160 euro per hektar, på såddområ-
dena 310 euro per hektar och på planter-
ingsområdena 590 euro per hektar,

3) utgifterna för vård av plantbeståndet
(plantbeståndsavdrag) som är 160 euro per
hektar,
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagen tillämpas första gången vid be-

skattningen för 2001.
Vid beskattningen för 2001 är dock förny-

elseavdraget på området för naturlig förny-
else 900 mark per hektar, på såddområdena
1 800 mark per hektar och på
planteringsområdena 3 500 mark per hektar
samt plantbeståndsavdraget 900 mark per
hektar. ———


