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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) 1an<lskaps1ag angflcndc iin<lring ;1v 

landskapslagen om förlustutjämning vid 

kommunalbeskattningen och 

2) landskapslag angående ändring av 

7 § landskapslagen om avdrag vid kommunal

beskattningen för investeringsreserve-

r ingar. 

Landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk (6/68) hänvisa1· 

i 11 § beträffande beskattningen av skogsbruk till inkornstskattc

lagen för gårdsbruk (FFS 543/67), vari vissa ändringar vidtagits 

som föranleder förslag till ändring i vår lagstiftning beträffande 

förlustutjämning. Skattelättnad som avses i lSa § inkomstskatte

lagen för gårdsbruk och som inte utnyttjats vid beräkningen av 

nettointäkten av skog beaktas enligt paragrafens 3 mom. såsom 

avdrag från nettoinkomsten av skogsbruket. Landskapsstyrelsen 

föreslår att detta avdrag jämställs med vissa andra avdrag vid 

fastställande av förlust. I riket har detta avdrag jämställts 

genom en lagändring (FFS 976/79) som tillämpades redan viJ be

skattningen för år 1980. 

Genom delvis ny samfundslagstiftning är det nu möjligt att 

göra s.k. blandfusion d.v.s. att ett aktiebolag som helt ägs av 

ett andelslag, en andels- eller sparbank fusioneras med andels

laget eller banken. För att förlust hos aktiebolaget silkert skall 

kunna avdras hos det mottagande andelslaget eller den mottagande 

andels- eller sparbanken föreslår landskapsstyrelsen en ändring 

av 7 § landskapslagen om förlustutjämnning vid kommunulbcslcitt

ningen. Aktiebolagets förlust föreslås bli avdragbar från andels

lagets eller bankens inkomst under samma förutsättningar som aktie

bolagets förlust nu är avdragbar då det mottagande samfundet är 

ett aktiebolag. Paragrafens andra punkt är avsedd att tillämpas 

vid rena andelslags- och andelsbankfusioner samt s.k. kombinations

fusioner, då två eller fleraandelshanker fusioneras genom att 

en ny andelsbank bildas för fortsättande av deras verksamhet. 
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för att investeringsreservering inte skall komma att räknas 

som skattepliktig inkomst vid fusion av samfund föreslår land

skapsstyrelsen en ändring av 7 § landskapslagen om avdrag vid 

kommunalbeskattningen för investeringsreserveringar. 

I riket har ändringar överensstämmande med <le två sist [örc

slagna skett och tillämpades första gången vid beskattningen 

för år 1982. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till an

tagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om förlustutjämning vid 

kommunalbeskattningen. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 2 § 2 mom. och 

7 § landskapslagen den 25 juli 1969 om förlustutjämning vid kommu

nalbeskattningen (33/69), av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i 

landskapslagen den 10 apriJ 1979 (27;79), som följer: 

2 § • 

De premier som erlagts med stöd av lagen om pension för lant

bruksföretagare (FFS 467/69) eller lagen om pension för arbets

tagare i kortvariga arbetsförhållanden (FFS 134/62) och som vid 

stats- och kommunalbeskattningen avdras från den skattskyldiges 

totala inkomster samt i 15a § 3 mom. inkomstskattelagen för går<ls

bruk (FFS 543/67) avsett avdrag jämställs vid tillämpningen av 

denna paragrafs 1 morn. med <lari nämnda avdrag. 

7 § • 

Efter fusion av samfund har det mot tar ande samf un<lct ril t t att 

från sin beskattningsbara inkomst avdra det övertagna samfundets 

förlust på sätt i 4 § 2 rnom. stadgas endast under förutsättning 

att det mottagande samfundet eller dess aktieägare eller medlemmar 

eller samfundet och dess aktieägare eller medlemmar gemensamt före 

ingången av förluståret ägt över hälften av det övertagna samfun

dets aktier eller andelar. Mottagande andelslag har dock alltid 

rätt att avdra de förluster hos det övertagna andelslaget som 

uppkommit under det skatteår under vilket fusionen skett eller 

under de två närmast föregående skatteåren. 
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Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 

1983. 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 7 § landskapslagen om avdrag vid kommunal

beskattningen för investeringsreserveringar. 

I enlighet med landstingets beslut ~~~~~~- 7 § landskapslagen 

den 10 april 1979 om avdrag vid kommunalbeskattningen för invcs

teringsreserveringar (31/79) som följer: 

7 §. 

Om aktiebolag eller andelslag upplöses eller om annan skatt

skyldig inställer sin verksamhet och det därvid inte är fråga om 

fusion av samfund, eller om den skattskyldiges egendom upplåts 

till konkurs' rnknas Jcn skattskyldigcs investcrjngsrcscrvcring 

som skattepliktig inkomst för det år, under vilket beslut fattas 

om upplösning, verksamhetens inställande eller upplåtelse till 

konkurs, och hlirvid skall i övrigt iakttas vad i 5 § 1 mom. Lir 

stadgat. 

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1983. 

Mariehamn den 3 november 1983. 

L a n t r å d Folke Woival]n 

Lagbcredningssckrcterarc E1 j sabcth Carlsson. 


