
6/1967-68. 
LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 6/ 

1967-68 med anledning av landstingsman Thor
Alf Eliassons hemställningsmotion med förslag 
att landstinget ville hemställa hos landskaps
styrelsen, att landskapsstyrelsen utreder och 
prövar skäligheten och ändamålsenligheten av 
sådan ändring i gällande lagstiftning om kommu

nal be skattning på Åland, att beskattningsformen 
"beskattning enligt prövning" avvecklas eller 

inskränkes och att en rätt till öppen förlust
ut j ämning införes. (m 1/1967). 

Sedan landstinget över förenämnda motion inbegärt lag- och ekonomi

skottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och får härmed 
irdsamt anföra följande: 

Utskottet, som i ärendet hört skattedirektören Jarl Hermansson, an

r icke skäl i detta nu föreligga att avveckla eller inskränka rätten 
.11 "beskattning enligt prövning". Enligt vad utskottet inhämtat har 
i Åland besvär över dylik beskattning anförts endast i sällsynta fall, 

.lket bör kunna tolkas så, att skattemyndigheterna icke missbrukat sin 
·övningsrätt och att ifrågavarande beskattningsform kommit till använd
.ng då den varit behövlig. Ej heller bör man bortse frän den preventiva 
·rkan rätten till "beskattning enligt prövning" har. 

Beträffande frågan om rätt till öppen förlustutjämning har utskottet 
·farit, att man för närvarande i riket i samband med en allmän revide
.ng av företagsbeskattningen föreslagit att man i Finland i likhet med 
skattningssystemet i många andra länder skulle införa en rätt till 
irlustut j ämning varemot man icke torde ha för avsikt att avveckla "be
:attning enligt prövning". Utskottet omfattar därför motionärens motive
.ng till förslaget om att införa rätt till öppen förlustutjämning, men 

.nner icke att motionären påvisat särskilda omständigheter, som skulle 
1tivera en ensidig ändring för landskapets vidkommande 1 varför utskot-
!t med hänvisning härtill vördsamt får föreslå 

att landstinget ville hemställa hos landskaps
styrelsen, att landskapsstyrelsen följer med ut
vecklingen på f öretagsbeskattningens område och 
om anledning föreligger inkommer med förslag 
till landstinget angående införande av rätt till 
f örlustutjämning och eventuella övriga nödigbe
funna lagstiftningsåtgärder. 

Ma-



riehamn den 29 november 1967. 
pä lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

ff~!~, 
ordförande • 

. '~~LI
./. Eja~ne Olofssbn 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

Viktor Arvidsson samt ledamöterna Einar Hambrudd, Olof Jansson och 

Olof Lindström. 
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