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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 23/1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till 

1) landskapslag angående tillämpning 

vid kommunalbeskattningen av lagen 

om gottgörelse för bolagsskatt, 

2) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om kommunalskatt för 

näringsverksamhet, 

3) landskapslag angående ändring av 

6 § landskapslagen om koncernbidrag 

vid kommunalbeskattningen samt 

4) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om kommunalskatt för 

gårdsbruk. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lag- och ekonomiutskottets betänkande nr 

12/1988-89. Utskottet har behandlat ärendet och får härmed anföra följande. 

Den i 1 § landskapslagen angående tillämpning vid kommunalbeskattningen vid 

lagen om gottgörelse för bolagsskatt förutsatta förordningen har inte utfärdats. 

Utskottet föreslår att ordalydelsen i lagrummet ändras så att de med stöd av lagen 

om gottgörelse för bolagsskatt givna bestämmelserna blir tillämpliga i landskapet. 

I övrigt har utskottet omfattat det i lag- och ekonomiutskottets betänkande 

framställda förslaget, dock så att ingressen i landskapslagen angående ändring av 

6 § landskapslagen om koncernbidrag vid kommunalbeskattningen kompletterats. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte anta de i fram

ställningen ingående andra och fjärde 

lagförslagen i enlighet med lag-och 

ekonomiutskottets förslag samt 

att Landstinget måtte anta de i fram

ställningen ingående första och tredje 

lagförslagen i följande lydelser: 
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Landskapslag 

angående tillämpningen vid kommunalbeskattningen av lagen om gottgörelse för 

bolagsska tt 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 

Vid kommunalbeskattningen skall lagen den 29 december 1988 om gottgörelse 

för bolagsskatt (FFS 1232/88) och med stöd av lagen utfärdade bestämmelser 

tiHämpa~ 

2 § 

(Lika som i framställningen). 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen), 

Landskapslag 

angående ändring av 6 § landskapslagen om koncernbidrag vid kommunalbeskattnin

gen 

I enlighet med landstingets beslut ändras 6 § 3 punkten landskapslagen den 30 

mars 1989 om koncernbidrag vid kommunalbeskattningen (23/89) som följer: 

6 § 

(Lika som i framställningen). 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 30 mars 1989 
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På stora utskottets vägnar: 

Pekka Tuominen 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Tuominen, viceordfö

randen Roger Jansson samt ledamöterna Andersson, Björling, Holmqvist, Häggblom, 

Olofsson, Sundberg och Wilhelms. 


