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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land
skapslag angående ändring av 9 § land
skapslagen om förlustutjämning vid 

kommunalbeskattningen. 

I landskapslagen om förlustutjämning vid kommunalbeskattningen 

(33/69) stadgas om skattskyldigs rätt att avdra förlust som hänför 

sig till tidigare skatteår. Skatteårets förlust fastställs vid 

den ordinarie beskattningen. Den kan också fastställas på nytt i 

samband med avdrag för förlust eller i samband me~ efte~beskattning 

eller skatterättelse. Den fastställda förlusten filr avdra.s under. de 
fem år ~om följer efter förluståret i den mån beskattningsbar inkomst 

redovisas och i den·ordning fötluste~na har .uppkommit. 

Fastställandet av förlusten och rätten att dra av den under 

olika år utgör en helhet, inom vilken beskattningarna för olika år 

ilr beroende av varandra. En ändring som orsakats av t.ex. besvär 

ellei efterbeskattning föranleder således behov av ändring i något 

annat avseende. Enligt lagens 9 § kan en mot ändringen svarande 

rättelse yrkas genom besvär, som skall anföras senast under kalen
deråret närmast efter det år då det beslut som föranledde ändringen 
fattades. Enligt samma paragraf kan besvär anföras endast över 

beslut som vunnit laga kraft. Bestämmelserna om ändringssökande 

i beskattningslagen (FFS 482/58), vilka äger tillämpning i land

skapet Aland genom landskapslag om tillämpning av beskattningslagen 

i landskapet Al and ( 21I5 9) , har ändrats genom en lag som trädde i 

kraft den 1 oktober 1982 (FFS 399/82) så att besvärs- och rättelse

tiden för den ordinarie beskattning~, då ändringen görs till den 

skattskyldiges fördel, är fem år från början av det år som 

följer på beskattningsåret. Således kan beskattningen vinna laga 

kraft tidigast efter denna tid. Det är nu därför möjligt att en 

ändring som påverkar förlustutjämningen inte hinner vinna laga 

kraft inom den tid som i 9 § förlusturjämningslagen gäller för 

anförande av besvär. 

I anledning av det ovan sagda föreslår landskapsstyrelsen att 

9 § landskapslagen om förlustutjämning vid kommunalbeskattningen 

ändras så att av efterbeskattning, skatterättelse, i 84 § beskatt

ningslagen nämnd returanvisning eller på nytt verkställd beskatt-
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ning föranledd lindring i ett annat skattc~rs förlustutjämning 

kan företas av skattenämnden på tjänstens vägnar i samband med 

ändringsförfara~det utan att man behöifer vänta tills ändrings
beslutet vunnit laga kraft. flärigenom skulle förfarandet vid för

lustutjämningen förenklas. Den föreslagna ändringen bör även leda 

till att antalet skattebesvär minskar. 

I de fall beskattningen ändrats genom beslut av högre instans 

än skattenämnd - 1.änsrätt, Högsta förvaltningsdomstolen - skulle 

enligt 2 mom. samma regler som för närvarande gälla. 

Även i riket har liknande lagstiftningsåtgärder vidtagits 

(lagen om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen FFS 362/6t~ 

ändrad FFS 533/84). 

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 9 § landskapslagen om förlustutjämning vid 

kommunalbeskattningen. 

I enlighet med landstingets beslut !~d!:_as 9 § lan<lskapslagen 

den 25 juli l9b9 om förlustutjämning vid kommunalbeskattningen 

(33/69) som följer: 

9 § • 

Har beskattningen för något skatteår genom efterbeskattning, 

skatterättelse, i 84 § beskattningslagen (FPS 482/58) nämnd anvis

ning om återbetalning eller på nytt verkställd beskattning ändrats 

på ett sätt som påverkar förlustutjänmingen för annat skatteår 

skall beskattningen för det sistnämnda skatteåret samtidigt rättas. 

Rättelse kan göras även om förutsättningarna för efterbeskattning 

och skatterättelse detta skatteår saknas. 

Beror ändringen på laga kraft vunnet beslut av högre instans, 

kan rättelse yrkas genom besvär som skall anföras ·senast under 

det kalenderår som·närmast följer efter det år under vilket beslutet 

fattades. 
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Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 18 septemher 1984. 

L a n t r ä d Folke Woivalin 

Lagberednings sekreterare Michael Patrickson. 


