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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
nr 6/1973-74 med anledning av landstings
man Stig Holmberge lagmotion med förslag 
till landskapslag angående ändring av 12 § 

landskapslagen om kommunalbeskattning i 

landskapet Åland. 

Sedan Landstinget över förenämnda lagmotion inbegärt lag- och eko
nomiutskottets utlåtande, har utskottet, som i ärendet hört lagbered
ningschefen Sune Carlsson, behandlat ärendet och får härmed vördsamt 

anföra följande: 
utskottet omfattar lagförslaget med samma motivering som framförts 

i motionen. Dock föreslår utskottet att i förtydligande syfte en komp
lettering företages sålunda, att det nu till behandling föreliggande 
stadgandet utökas med vissa i motsvarande rikslag ingående bestämrael
ser (82 § förordningen angående kommunalförvaltning på landet i dess 
lydelse av den 15. 6 1973, FFS 508/73), vilka utsk:ottet dock i viss mån 
omformat . 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 
att Landsting;t måtte antaga lagförslaget 

med följande ändring: 
12 §. 

Har skattskyldig inkomst från flera än en inkomstkälla skall från 
inkomsten av varje sådan i första hand göras de avdrag som hänför sig 
till samma inkomstkälla. Om för någon inkomstkälla avdragen, däri in
begripna i 10 och 11 §§ nämnda avdrag, skulle överstiga inkomsten,skall 
från den totala inkomstsUlTiman, ytterligare avdrag verkställas för det 
sålunda skiljande beloppet (utesl.). Om den beskattningsbara inkomsten 
l.._hemkommun en iclce förslår för dessa avdrag göres de på de beskattnings") , 
.:E.ara inkomsterna i andra komw.uner sålunda, att avdrag i första hand 
.§kall göras i d .en kommun där d€ beskattningsbara inkomsternas samman
lagda belopp är störst . Angåknrle förlus tutjämning mellan förvär:vskäl
lor i olika kommuner skall d:ÖCk iakttagas vad därom är stadgat i land
skapslagen den . 25 juli 1969 om förlustutjämning vid kommunalbe ska tt
ningen (33/ 69). Då avdrag är beroende av inkomstens storlek s kal l , om 
den skatteskyldige har inkomst i flere kommuner, såsom inkomst anses 
de i de enskilda kommunerna erhållna slutliga inkomsternas sammanlagda 
bel opp. - - - - - - - - -

Me.riehamn,den 27 november 1973. ~ 
På la?....--iJ'S11~~~tets vägnar : ((/ / 

t c6io~~~ Chr ~'~_ Jansson. 
J 

Närvarand e i utskottet:-b'rdföranden Lindström,viceordföranden Olof :M. 
ansson sam t ledamöterna Björklund,Holmberg och Wid~män. 


