198:.S-84 Lt - Ls framst.nr 13 - Leu.

LAG- OCH EKONOMIUTSKOITETS BETANKANDE nr 5 /
1983-84 med anledning av landskapsstyrelsens
framställning till Landstinget med förslag
till
landskapslag angående ändring av landskapslagen om förlustutjärnning vid kommunalbeskattningen och
2) landskapslag angående ändring av 7 ~
landskapslagen om avdrag vid kommunalbeskattningen för investeringsreserveringar.
1)

Landstinget har den 17 november 1983 inbegärt lag- och ekonomiutskottets
yttrande över framställningen. Utskottet, som i tirendet hört lagberedningssekreteraren Elisabeth Carlsson, byråchefen Raija Aller och agronomen Jan
Karlsson, får i anledning härav anföra följande.
Detaljmotivering.
Landskapslagen om förlustutjämning vid kommunalbeskattningen.
2 ~ 2 mom. Den ändring utskottet gjort i lagtexten föranleds av, vad utskottet
erfarit, att viss lagtext fall it bort vid den slutlig:1 utskrivningen av rrm11ställningen.

Landskapslagen om avdrag vid kommunalbeskattningen för investeringsreserveringar.

? §.

Enligt utskottets mening skall den skattskyldigcs "investcringsrcscrvcring
räl<nas som skattepliktig inkomst enbart det år som upplösning sker, verksamheten inställs eller uppläts till konkurs. Utskottet vill betona skillnaden
mellan det som avsågs i framställningen, nUm1igcn hcs1ut om ttinkt h:mcl1 ing
och det som förslås av utskottet själva handlingen <lä. något av det som nänms
i lagtexten sker. Den lagtext utskottet föreslår motsvarar de verkliga förhållandena.

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Landstinget mötte antaga rramstiillnjngcn
i följande lydelse:

~

2 -

La n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om förlustutjämning vid korronunalbeskattningen.
(Ingressen som i framställningen).
2 §.

De premier som erlagts med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare
lFFS 467/69) eller lagen om pension för företagare lFFS 468/6~) och la § 2 mom.
lagen om . ,pension för arbetstagare i kortvariga arbets:Dorhållandm (FFS 134/62)
och som vid stats- och kommunalbeskattningen avdras från den skattskyldigcs
totala inkomster samt i 15a § 3 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk (FFS 543/67)
avsett avdrag jämställs vid tillämpningen av denna paragrafs 1 mom. med däri
nämnda avdrag.

7

~.

(Som i framställningen).

(Ikraftträdelsebestämmelsen som i framställningen).

La n d s k a p s 1 a g
angående ändring av 7 § landskapslagen om avdrag vid kommuna:l!beskattningen
för investeringsreserveringar.

(Jngressen som

i

framställningen).

7 ~.
aktiebolag eller andels lag upplöses eller om annmskattskydlig instU llcr
sin verksamhet och det därvid inte är fråga om fusion av samfund, eller om den
skattskyldiges egendom upplåts till konkurs, räknas den skattskyldiges investeringsreservering som skattepliktig inkomst
för det år, under vilket upplösn]ng sker, verksamheten inställs eller UJ?Elåts till konkurs. Härvid skall
i övrigt .iakttas vad i 5 ~ 1 mom. är föreskrivet.

- 3 -

(Ikraftträdelsebestänunelsen som

i

framställningen).

Mariehanm. den 8 decemhcr 1983.

På lag- och ekonomiutskottets vägnar:

Barbro Sundback
ordförande
Bert Häggblom

sekreterare

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. .Sundback, v. ordf.

ledamöterna Nordlund och Söderholm samt ersättaren Wilhelms.

M;1 ttsson,

