Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t yr e 1 s e s framställning till Ålands
Nr 14/1969.
landsting med förslag till landskapslag
angående ändring av landskapslagen om
kommunalbeskattning i landskapet Åland.
Landskapsstyrelsens framställning med förslag till landskapslag om
k01J.illlunalskatt för näringsverksamhet (Framst. nr 11/1969) förutsätter ändring av vissa bestäm:welser i landskapslagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet Åland (20/56). Bland annat skulle de bestämmelser i sistsagda lag upphävas, som föreslås ingå i landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet. Övriga ändringar innebär i stort sett
en samordning av stadgandena i vardera l~g.e:n.
Beträffande förlustutjämning såväl i tic som mellan skattskyldigs
förvärvskällor föreslås särskilda bestämmelser i landskapslagen om förlustu tjämning vid koil.JI.aunalbeskattningen (Framst. nr 12/1969) ~ På grund
därav föreslås även en ändring av 12 § i kommunalbeskattningslagen.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om koillillunalbeskattning i landskapet
Åland.

-

I enlighet med Ålands landstings beslut u p p h ä v e s 6 § 2) punkten, 8 § 2 mom. 4) punkten, 9 § 10 § 12), 13), 14) och 15) punkterna
landskapslagen den 18 juli 1956 om k011Tumnalbeskattning i landskapet Å-

land (20/56), dessa lagrum, sådan 6 § 2)· punkten lyder i landskapslagen
den 23 april 1969 (12/59), 9 §sådan den lyder i landskapslagen den 21
maj 1968 (16/68) och 10 § 12) 1 13) 9 14) och 15) punkterna sådana de lyder
i landskapslagen den 6 juli 1966 (57/66) samt ä n d r a s
3 § 2 mom.
sådant det lyder i landskapslagen den 4 april 1968 (18/68), 6 § 3) punkteni sådan
lyder i landskapslagen den 23 ~pril 1959 (12/59), 8 § 2
mom. 1) o
2) punkterna sådana dessa lagrum lyder i landskapslagen den
4 april 1968 (18/68)i 10 § 4) och 16) punkterna sådana dessa lyder i land~
skapslagen den 6 juni 1966 (47 /66) sw1t 12 § 1 mom., såsom följer:
3 §•

.Angående
ten av

Såsom

ts

av resultatet av näringsverksamhet och inkoms- ·
stadgas särskilt.
6 §.
t räknas även~

-2-

3) dividend från aktiebolag, likvä l ick7 dividender, som inhems~56
aktiebolag eller andelslag uppburit fr ån aktiebolag, därest icke beträ f~
fand e i nkomst av näringsve r ksamhet annorl unda är stadgat .
...~

8

§.

Såsom kostnader för inkoi:istens förvärvande anses även:
1) avlöning, kost och :andra förmåner, som ·sk~ttskyldig utgivit åt
sådana i hans fij ~värvsv.Elrksamhet fortlöpande a):'betande' hermna~oende
barn el ler medlell1Ular av hans familj 9 som före s.k a't.teåret fyllt 16 år9
maken dock und,antagen, likväl icke till högre belbpp än vad som för arbetet bort erläggas till avlönad person.
2) årlig skälig värdeBinskning av byggnader, maskiner och inventarier,
gruvor, stenbrott, torvi.~ossar ~amt patent och andr~ sådana nyttigheter,
vilka den skattskyldige använt i förvä rvsverksaillhet med iakttagande i
tillämpliga delar av vad beträffande inkor,ist av näringsverksarnhet stadl
gats angående avskrivning av anska ffningsutgift för motsvarande anläggningstillgånga r.
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10 §.
Skattskyldig ä r berättigad att från sin inkomst avdraga:
4) i förvärvskäll a uppkOi~en förlust , som icke beror på levnad skost-

nader;

16) index- och kursförluster på gäld, sorn härrört av förvärvsverksamhet .
12 §.
Har skattskyldig inkomst från fler a än en inkomstkälla, skall från
inkomsten av varje fastighet, rörelse eller yrke avdragas på sami~a inkomstkälla sig belöpande i denna lag till avdrag tillåtna kostnader, arbetslöner ·, jordlegoavgifter, avskrivningar och räntor. Om för någon inkomstkälla avdragen skulle överstiga inkomsten 9 skall från den totala
inkomstsUJ.:nElan, ytterligare avdrag verkställas för det sålunda skiljande
beloppet dock ·så, att vid förlustutj äwning r,:iellan förvärvskällor i olika
koIIlliluner skall iakttagas vad därom är stadgat i landskapslagen den
1969 om förlustutjämning vid koillillunalbeskattningen (
/69).
;

Denna lag tillämpas första gången vid kommunalbeskattningen av 1969
års inkorns ter.
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