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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande nr 12/1968-69 med anledning av Ålands
Nr 12/1968-69.
landskapsstyrelses framställning till
Ålands landsting med förslag till landskapslag angående ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland. (Nr 14/1969).
Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och
ekonomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och får
härmed vördsamt anföra följande:
Utskottet, som i ärendet hört lagberedningssekreteraren Sune Carlsson och ekonomiedirektören Thor-Alf Eliasson, omfattar i sak framställningen och däri ingående lagförslag, enär de föreslagna ändringarna i
huvudsak hör samman med införandet av landskapslagen om kommunalskatt
för näringsverksamhet och landskapslagen om förlustutjämning vid kommunalbeskattningen.
Mångfalden av ändringar under senare tid i landskapets skattelagar
har medfört, att dessa blivit svåröverskådliga. Sålunda har t.ex. i landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland av den 18 juli 1956
endast en paragraf sin ursprungliga lydelse. Utskottet har blivit styrkt
i sin tidigare uttalade uppfattning, att det föreligger synnerliga skäl
till en total översyn av landskapets skattelagar och utskottet emotser
landskapsstyrelsens åtgärder i sådant avseende så snart erfarenheter
vunnits och justeringar gjorts beträffande de talrika speciallagar, vilka tillkommit på senare tid.
Utskottet har ansett det påkallat att föreslå följande detaljändringar:
I ingressen bör följande rättelser göras:
2 raden: mellan 9 § och 10 § bör ett kommatecken införas;
7 raden: författningssamlingens nummer bör vara 47 i stället för 57;
sista raden: i stället för juni bör stå juli.
I 8 § 2 mom. 1) punkten har på 3 raden ordet "andra" framför ordet
"medlemmar" uteslutits. Utskottet anser att ordet bör kvarstå och har
åter infört det i lagtexten.
10 § 16) punkten. I landskapslagen om avdrag vid kommunalbeskattningen på grund av förlust i anledning av ändring av finska markens internationella grundvärde av den 4 april 1968 (Nr 19/1968) ingår rätt till
avdrag av devalveringsförlust vid de komnmnalbeskattningar, som verkställas på grund av inkomst åren 1967 och 1968. I riket har nu till riksdagen givits en proposition (1968 nr 133) om lag om vissa interimistiska
Undantagsstadganden i skattelagarna~ enligt vilket förslag skall på yrkande av skattskyldig från hans inkomst såsom kostnad för förvärvande
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av inkomst avdragas av ändringen av finska markens internationella
grundvärde föranledd ökning av kapitalet av gäld för näringsverksamhet
i enlighet med vad den skattskyldige i kapitalökning avdragit i sin
bokföring. Utskottet anser, att samma rättigheter bör beviljas även i
landskapet och finner ändamålsenligast, att ett motsvarande stadgande
införes i 10 § 16) punkten landskapslagen om kommunalbeskattning i
landskapet Åland, dock i fråga om stiliseringen i överensstämmelse med
motsvarande stadgande i landskapslagen nr 19/1968.
I 12 § 1 mom. har utelämnats sista meningen, vilken har följande lydelse~ "Då
avdrag är beroende av inkomstens storlek, skall, om den
skattskyldige har inkomst i flere k01ill1mner, såsom inkomst anses de i
de skilda kommunerna erhållna slutliga inkomsternas sammanlagda belopp."
Utskottet anser att sagda mening bör kvarstå och har åter infört den i
lagtexten.
Då lagförslaget icke i övrigt givit anledning till sakliga anmärkningar, får utskottet vördsaat föreslå
att Landstinget måtte antaga lagförslaget, dock sålunda att ingressen och
nedannämnda lagrum erhåller följande lydelse:
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet
Åland.
I enlighet med Ålands landstings beslut upphäv e ~ _6 § 2) punkten, 8 § 2 mom. 4) punkten; 9 §, 10 § 12), 13), 14) och 15) punkterna
landskapslagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet Åland (20/56), dessa lagrum, sådan 6 § 2) punkten lyder i landskapslagen
den 23 ap~il 1959 (12/59), 9 §sådan den lyder i landskapslagen den 21
maj 1968 (16/68) och 10 § 12),13),14)och 15) punkterna sådana de lyder
i landskapslagen den 6 juli 1966 (47/66) samt än d r a s 3 § 2 mom.
sådant det lyder i landskapslagen den 4 april 1968 (18/68), 6 § 3) punkten, sådan den lyder i landskapslagen den 23 april 1959 (12/59), 8 § 2
mom. 1) och 2) punkterna sådana dessa lagrum lyder i landskapslagen den
4 april 1968 (18/68), 10 § 4) och 16) punkterna sådana dessa lyder i
landskapslagen den 6 juli 1966 (47/66) samt 12 § 1 mom., såsom följer:
8 §.
Såsom kostnader för inkomstens förvärvande anses även:
1) avlöning, kost och andra förmåner, som skattskyldig utgivit åt
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sådana i hans förvä rvsverksamhet fortlöpande arbetande, hemmaboende barn eller andra medlemmar av hans familj, som före skatteåre t fyllt
16 år, maken dock undantagen, likväl icke till högre belopp ä n vad som
för arbetet bort erläggas till avlönad person.
2) å rlig skä lig värdeminskning av byggnader, maskiner och inventarier, gruvor, stenbrott, torvmossar samt patent och andra sådana nyttigheter, vilka den skattskyldige använt i förvärvsverksamhet med iakttagande i tillämpliga delar av vad beträffande inkomst av näringsverksamhet stadgats angående avskrivning av anskaffningsutgift för motsvarande
anläggningstillgångar.
10 §.
Skattskyldig är berättigad att från sin inkoost avdraga:

4) I förvärvskälla uppkommen förlust som icke beror på levnadskostnader;

16) Index- och kursförluster på gäld, som härrört av förvärvsverksamhet, samt, såsom kostnad för förvärvande av inkomst, av ändringen av
~ finsk~ markens internationella grundvärde föranledd ökning av gäld för
d-näringsv"€rksamhet i enlighet med vad den skattskyldige i ökning av kapitalet för gäld avdragit i sin bokföring.
12 §a
Har skattskyldig inkomst från flera än en inkomstkälla, skall från
inkomsten av varje fastighet, rörelse eller yrke avdragas på samma inkomstkälla sig belöpande i denna lag till avdrag tillåtna kostnader ,
· arbetslöner, jordlegoavgifter, avskrivningar och räntor. Om för någon
inkomstkälla avdragen skulle överstiga inkomsten, skali från den totala
i nkoms-tBUillll1an, ytterligare avdrag verkställas för det sålunda skiljande
ooloppet dock så, att vid förlustutjämning mellan förvärvskällor i olika
kommuner skall iakttagas vad därom är stadgat i landskapslagen den
1969 om förlustutjämning vid kommunalbeskattningen (
/69) . Då
avdrag är beroende av inkomstens storlek, skall, om den skattskyldige
har inkomst i flere kommuner, såsom .inkomst anses de i de skilda kommunerna erhållna slutliga inkomsternas sammanlagda belopp.
Mariehamn, den 20 mars 1969.
På lag- oc ~ --Jk2nrnEiu).Jlkottets vägnar:
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se reterare.
Närvarande i utskottet: ordfö~~nde n V~lt e r Nordas, viceordföranden
Viktor Arvidsson samt ledamöterna Einar. HB.!~Pfµqd~Olo ! Jansson och Olof
Lindström.
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