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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kom

munalskatt för näringsverksamhet. 

I landskapsstyrelsens framställning till Landstinget med förslag till 

landskapslag om kommunalskatt på inkomst (framst . nr /9 ) har de materiella 

stadgandena angående kommunalbeskattningen av fysiska personer undergått 

en genomgripande omarbetning . Lagförslaget innebär i princip att lagen om 

skatt på inkomst och förmögenhet (FFS 1043/74) jämte verkställighetsförord

ning med vissa i lagförslaget angivna Wldantag skall äga tillämpning i 

landskapet . 

Enligt lagen om skatt på inkomst och förmögenhet fördelas vissa dödsbons 

och sammanslutningars inkomst och förmögenhet för att beskattas som delägarnas 

i förhållande till deras andelar i dödsboet eller sammanslutningen . För att 

undvika dubbelbeskattning av dödsbon eller sarrrrnanslutningar som bedriver närings

verksamhet föreslås en sådan ändring av 6 § 4 p. landskapslagen om kommunal

skatt f ör näringsverksamhet att avkastningen från sammanslutning eller döds-

bo, samb eskattas såsom en skild skattskyldig, icke är skattepliktig inkomst. 

Genom lagen angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av närings

verksamhet (FFS 1052/75) har sammanslutningar som var verksarrrrna före ikraft

trädande av lagen om skatt på inkomst och förmögenhet beretts möjlighet att 

utan särskilda beskattningspåföljder ändra sin företagsform till en annan ,nännast 

till aktiebolag . Sålunda infördes ett stadgande enligt vilket, om sarrrrnanslut

ning upplöses under åren 1974-1977, de avdragbara utgifter, som ännu inte av

dragits vid beskattningen av sammanslutningen, kan avdras från aktiebolagets 

inkomst på sarrrrna sätt som de skulle ha avdragits från sammanslutningens inkomst. 

Motsvarande stadgande föreslås ingå i en ny 5la § landskapslagen om kommunal

skatt för näringsverksamhet . 

Med hänvisning till det ovan anförda förelägges Landstinget till antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet . 

I enlighet med Landstingets beslut 

ändras 6 § 4 punkten landskapslagen den 25 juli 1969 om kommunalskatt för 

näringsverksamhet (32/69), samt 

fogas till lagen en ny 5la § såsom följer: 

, I 



- 2 -
265 

6 §. 
Skattepliktig inkomst är icke 

4) dividender och andelar från sammanslutning eller dödsbo, som 

skall beskattas såsom skild skattskyldig, ej heller vad i Finland bo

satt delägare i utländsk sammanslutning eller utländskt dödsbo erhållit 

i dividend eller andel av sammanslutningens eller dödsboets inkomst till 

den del sammanslutningen eller dödsboet skall erlägga skatt härstädes 

för sagda inkomst; ej heller 

Sla §. 
Då i 4 § 2 mom . lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsedd samman

slutning under åren 1974 - 1977 upplöses och dess egendom övergår till 

aktiebolag, som grundats för fortsättande av den av saJTIDlanslutningen bedriv

na verksamheten och av vars aktier minst två tredjedelar tillhör delägarna 

i sammanslutningen, avdrages sammanslutningens vid beskattningen ännu icke 

avdragna avdragbara utgifter från aktiebolagets inkomster på samma sätt 

som de skulle ha kunnat avdragas från den upplösta sammanslutningens in

komster . 

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen av år 1976 års 

inkomster . 

Mariehamn, den 24 februar,i 1976 

L a n t r å d 

Lagberedningschef 


