
1975-76 Lt - Ls framst . nr 21 - Stu. 

STORA lJfSKOTTETS BETÄNKANDE nr 27/1975-76 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

om begränsning av rätten att vid korrnnunalbeskatt

ningen avdraga ränta på gäld. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande 

nr 10/1975-76. 

Stora utskottet omfattar lag- och ekonomiutskottets förslag oförändrat. Beslutet 

tillkom efter omröstning i fråga om innehållet i lagförslagets 2 §. Ett försla,g, 

framställt av ledamoten Bengtz, och av innehåll att räntor samt index- och kurs

förluster på gäld som hänför sig till näringsverksamhet, bedrivande av gårds

bruk och annan förvärvsverksamhet icke i fråga om avdragsrätten borde bindas 

enbart till inkomsterna från den inkomstkälla , för vilken gälden upptagits, 

utan i enlighet med stadgandena i landskapslagen om förlustutjämninp- få avdragas 

också från annan inkomst, gick till omröstning mot lag- och ekonomiutskottets 

förslag. För Bengtz~förslag röstade ledamöterna Bengtz, Söderlund och Söderström 

samt ersättaren Olof M. Jansson medan ledamöterna Arvidsson, Karlsson, Sanders, 

Öberg och ordföranden Hagström stödde lag- och ekonomiutskottets förslag. 

Därjämte föreslog ledamoten Söderström i överensstämmelse med den åsikt, som 

minoriteten i lag- och ekonomiutskottet företrätt , att räntor samt index- och 

\, 

1
1 kursförluster på lån, som upptagits för inköp av aktier och andelar i samfund 

eller sammanslutningar, från vilka den inkomst, som erhålles, utgör skatterlik-

tig inkomst, borde vara avdragbara i korrnnunalbeskattnin~en. Vid omröstningen 

stöddes förslaget av ledamöterna Bengtz och Söderlund samt ersättaren Olof M. 

Jansson , medan ledamöterna Arvidsson, Karlsson, Sanders, Öber,g och ordföranden 

Hagström intog lag- och ekonomiutskottets ståndpunkt . 

En reservation mot utskottets ställningstagande i ovannämnda frågor har inlämnats 

och åtföljer betänkandet. Till reservationen har senare anslutit sig ledamoten 

Bornan . 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

Marieharnn den 4 maj 1976 . 

att Landstinget måtte antaga det i framställ

ningen ingående lagförslaget i enlighet med lag

och ekonomiutskottets betänkande. 

P~~or~,..ut~ott/e?~~ -1e1~ ...... --........-. ........__""'-.... ~ 
ordförande e Ha~~...??~ .. . ,, / n. sekreter e Max Carlberg. 

Narvarande i utskotte~:ordf n ~agströmi viceo~df.Söderström,ledamöterna 
ArvinssgndBenQtz(delv1s)iBoman.(delv1s)

0
Dahlen(delv1s),Roald Karlsson,Sanders 

Koamär ~o erltmd,05erg ocn ersattaren lof M. Jansson. ' 
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R e s e r v a t i o n . 

Undertecknade medlerrnnar av stora utskottet kan ej godkänna den av utskottets 

majoritet omfattade formuleringen av 2 § i förslaget till landskapslag om 

om begränsning av rätten att vid korrnnunalbeskattningen avdraga ränta på gäld 

(framst . nr 21/1975- 76) . Vi anser liksom utskottets majoritet att det för att 

motverka möjligheterna till missbruk av avdragsrätten är motiverat att införa 

någon form av begränsning av denna rätt även vid korrnnunalbeskattningen . Emel-

lertid anser vi att de begränsningar som landskapsstyrelsen föreslagit och som 

omfattats av stora utskottets majoritet är för långtgående . Sålunda bör enligt 

vår uppfattning räntor samt index-och kursförluster på det sätt som stadgas 

i 2 §, och 4 § 1 mom. landskapslagen om förlustutjämning vid kommunalbeskatt -

ningen få avdragas fritt oberoende av till vi lken inkomst de hänför s i g. Yt

terligare anser vi att räntor samt index- och kursförluster som hänför sig till 

investeringar som kan förväntas ge skattepliktig inkomst men som ej hänför sig 

till näringsverksamhet skall få avdragas oberoende av om inkomst därav erhållits I_ 

under skatteåret eller ej . Exempel på dylika investeringar utgör förvärv av 

aktier eller andelar i samfund eller sammanslutningar . 

Hänvisande till det anförda föreslår vi , 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styrelsens framställning ingående lagförslaget 

i enlighet med lag- och ekonomiutskottets betän

kande , dock sålunda att 2 § erhåller följande 

lydelse: 

2 §. 

Skattskyldig äger rätt att från sin skattepliktiga inkomst avdraga räntorna 

samt index- och kursförluster på gäld som hänför sig till näringsverksamhet , 

bedrivande av gårdsbruk och annan förvärvsverksamhet samt till investeringar, 

vilka kan förväntas ge skattepliktig inkomst. Som sådana investerngar skall 

alltid anses inköp av aktier eller andelar i samfund eller sammanslutningar om 

aktierna; eller andelarnas avkastning är skattepliktig inkomst . Skattskyldig eller 

makar tillsarrnnans --------(som Leu 10/1975-76) . 
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