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STORA UTSKOTTETS betänk8Ilde nr 38/1970-71
med anledning av Ålands 12~dskapsstyrelses
Frarnst.nr 21/1971.
framställning till Ålands landsting med för-·
slag till landskapslag angående ändring av
landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet.
Landstinget? som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets
betänkande nr 8/19~0-71, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Efter behandling av ärendet har stora utskottet? som hört lagberedningsskereterare Sune Carlsson? beslutat omfatta det i lag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med nedannämnda ändringar.
Enligt rikets lag om beskattning av konjunkturdepositioner (FFS
892/69) gäller avdragsrätt för konjunkturdeposition skatteåren 1969
och 1970. Då det beträffande skatteåret 1969 icke längre är möjligt
att i landskapslagstiftningen införa rnotsvarMde skattelättnadsbestärnmelser samt då veterligen ej heller i landskapet några ifrågavarande konjunkturdepositioner gjorts gällande skatteåret 1970, har
stora utskottet för sin del ansett 8tt den i 19 § 2 mom. stadgade
nvdragsrätten för konjunkturdepositioner skulle utgå, vilket jämväl
medfört en ändring av slutstadg8Ildet då konjunkturskatt uppbäres först
år 1971.
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty
vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i landskapsstyrels ens framställning ingående lagförslaget sålyd811de~
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksrunhet.
enlighet med 1lands land~tings beslut ändras 16 § 1 punkten landskapslagen den 25 juli 1969 om kommunalskatt för näringsverksmnhet
(32/69) samt fogas till 19 § ett nytt 2 mom. såsom följer~
16 §.
Såsom utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande anses
I

icke~

1) lön 9 pension och andra förmåner för den ska ttskyldiges make
eller sådant barn eller annan farniljemedlem 9 som ej före skatteåret
fyllt 14 år;

-2-

19

§.

Va d i riket ä r stadga t om r ä tt att vid kommunal besk a ttningen avdraga erlagd konjunkturskatt skall utan hinder av stadgandenQ i denn a
lag j ämväl äga tillämpning i landskapet.
Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen a v 1971 å rs
inkomster.
Mariehamn, den 19 april 1971.
På stora utskottets vägnar:
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Erik Rask
~ ekreter a re .

Nä rvarsnde i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordförand en
Alarik Häggblom, ledamöterna Gust av Adolf Boman, Olof M. Jansson , Sven
Friberg, Sven Lemberg , Börje Hagström, Erik Lundqvist, Carl Karlsson
och Elmer Jansson.

