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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande ~ 

10/1967-68 . med anledning av Ålands landskaps
styrelses framställning till Ålands landsting 
med förslag till landskapslag om avdrag vid 
kommunalbeskattningen pä grund av förlust i 

anledning av ändring av finska markens interna
tionella grundvärde. (~ 48/1967). 

Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 
ekonomiutskottets betänkande, har utsko~tet behandlat ärendet och fär 
härmed vördsamt anföra följande: 

Utskottet, som i ärendet hört lagberedningssekreteraren .Sune Carls-
"'=:""" · .... :-..- ·· - ·~ 

son, har erfarit, att regeringen i en till riksdagen nyligen avlåten 
proposition föreslagit, att ifrågavarande avdragsrätt jämväl skall gäl
la för den beskattning, som verkställes pä grund av 1968 ärs inkomst. 
Utskottet anse~~~)tsvarande rätt till avdrag bör beviljas vid kommunal

beskattningen i . landskapet · Åland. 

Utskottet har även informerats om, att landskapsstyrelsen diskute

rat frågan om att införa ett motsvarande permanent stadgande om rätt 
till avdrag i landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland. 

Utskottet, som förväntar sig att sä skall ske, får därför med omfat
tande av framställningen i sak och med hänvisning till det ovan anför
da vördsamt f öreslä 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 
i följande lydelse: 

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

om avdrag vid kommunalbeskattningen pä grund av förlust i anledning 

av ändring av finska markens internationella grundvärde. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
Vid de kommunalbeskattningar, som verkställas på grund av inkomst 

åren 1967 och 1968 skall utan hinder av vad i gällande skattelagstift
ning är stadgat på anhållan av skattskyldig från hans inkomst säsom 
kostnad för förvärvande av inkomst avdragas av ändringen av finska mar
kens internationella grundvärde föranledd ökning av gäld för närings
verksamhet i enlighet med vad den skattskyldige i ökning av kapitalet 
för gäld avdragit i sin bokföring. 

Mariehamn den 14 december 1967. 
på lag- ~ekonom~ets 

Va~rdas 
ordförande. 

vägnar: 

6 1 - C::> 1__/---- 111 
./. Bjarne Olofsson 

sekreterare. 
Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

Viktor Arvidsson samt ledamöterna Einar Hambrudd, Olof Jansson och . .. 


