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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 8/ 

1978-79 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till landstinget med förslag 

till 

1) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om kommunalskatt för näringsverksamhet 

samt 

2) landskapslag angående ändring av 2 och 6 §§ 

landskapslagen om förlustutjämning vid kommunal

beskattningen. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över ovannämnda 

framställning. 

Utskottet får i anledning härav vördsamt anföra följande beträffande förslaget 

till landskapslag angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt för närings

verksamhet: 

Utskottet har för att upprätthålla terminologisk konsekvens i lagtexten på tre 

ställen i 30 och 43 §§ i lagförslaget företagit redaktionella ändringar såtill

vida, att uttrycket "vederlag" ersatts med uttrycket "överlåtelsepris och 

övriga vederlag". 43 §:s första sats har dessutom kompletterats med "eller ut

gifterna för iståndsättande av de skadade anläggningstillgågnarna" eftersom 

denna passus bortfallit vid utskrivningen av framställningen. 

Ytterligare anser utskottet att lagförslaget bör kompletteras så att Sla §, 

som i praktiken nu spelat ut sin roll ånyo bringas i kraft och därvid ges samma 

innehåll som motsvarande stadgande i rikslagen. 

Beträffande förslaget till landskapslag angående äncringav 2 och 6 §§ landskaps

lagen om förlustutjämning vid kommunalbeskattningen får utskottet förutom ett par 

smärre redaktionella ändringar i det föreslagna nya momentet i 2 § vördsamt före

slå att uppräkningen av olika premier i momentet kompletteras med premier,som 

erlagts med stöd av la § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga 

arbetsförhållanden (FFS 134/62), vilka premier ävenledes torde ha bortfallit vid 

utskrivningen av framställningen. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet till antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet. 
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I enlighet med landstinget beslut 

ändras 6 § 1 mom.5 punkten, 28 §, 30 § 4 mom., 43 § 1 mom. och 5la § landskaps

lagen den 25 juli 1969 om kommunalskatt för näringsverksamhet (32/69), 6 § 1 mom. 

5 punkten sådant lagrummet lyder i landskapslagen den 1 jul\
1
1977 (54/77) och Sla 

§ sådant lagrummet lyder i landskapslagen den 1 juli 1976 c~/76) samt 

fogas till lagen en ny 46a §, som följer: 

6 §. 

(Likasom landskapsstyrelsens framställning.) 

28 §. 

(Likasom landskapsstyrelsens framställning). 

30 §. 

Har vid beräkning av utgiftsresten en del av de överlåtelsepris och övriga 

vederlag, som under skatteåret erhållits för lösa anläggningstillgångar, ej 

kunnat avdragas, betraktas denna del som skattepliktig intäkt för skatteåret. 

Fortsätter den skattskyldige sin näringsverksamhet och gör han sannolikt, att 

han ämnar anskaffa nya förslitning underkastade anläggningstillgångar, betraktas 

det vid beräkning av utgiftsresten icke avdragna beloppet dock ej som intäkt 

för skatteåret, utan det avdrages från anskaffningsutgifterna för förslitning under

kastade anläggningstillgångar, vilka tagits i bruk under de två följande skatte

åren eller, om landskapsstyrelsen på den skattskyldiges ansökan på särskilda 

skäl så besluter, även under flera följande skatteår. Avdrag kan även göras från 

anskaffningsutgifterna för förslitning udnerkastade anläggningstillgångar, vilka 

den skattskyldige tagit i bruk vid annan förvärvskälla för rörelse. Belopp, som 

icke på förenämnt sätt kunnat avdragas, beaktas som intäkt för det skatteår, var

under det senast bort avdragas från anskaffningsutgifterna för anläggningstill

gångar. 

43 §. 

Fortsätter den skattskyldige sin näringsverksamhet och gör han sannolikt, att 

han ämnar reparera skadade eller anskaffa nya förslitning underkastade anlägg

ningstillgångar, beaktas skattepliktiga överlåtelsepris och övriga vederlag 

för anläggningstillgångar som avses i 34 och 36-39 §§ med undantag för den del, 

som motsvarar den oavskrivna anskaffningsutgiften, såsom intäkt genom att de 

avdrages från anskaffningsutgiften för de nya anläggningstillgångarna eller ut

gifterna för iståndsättande av de skadade anläggningstillgångarna. Avdrag kan även 

göras från anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstill

gångar, vilka den skattskyldige tagit i bruk vid annan förvärvskälla för rörelse. 

överlåtelsepris och vederlag eller den del därav som icke på ovan nämnt sätt 

avdragits under det skatteår, varunder anläggningstillgång överlåtits, förstörts 

eller skadats, eller under tre skatteår, eller,om landskapsstyrelsen på den 
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ska ttskyldiges ansökan på särskilda skäl så besluter, även under flera följande 

skatteår, beaktas som intäkt för det skatteår, varunder det senast bort avdragas 

från anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar. 

46a §. 

(Likasom landskapsstyrelsens framställning). 

Sla §. 
Då öppet bolag eller kommanditbolag upplöses och dess egendom övergår till 

aktiebolag, som grundats för fortsättande av den av bolaget bedrivna verksamheten 

och av vars aktier minst två tredjedelar tillhör delägarna i det upplösta bolaget, 

avdrages bolagets vid beskattningen ännu icke avdragna avdragbara utgifter från 

aktibolagets inkomster på samma sätt som de skulle ha fått avdragas från det 

upplösta bolagets inkomster. 

(Ikraftträdelsestadgandet likasom landskapsstyrelsens framställning). 

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

.Angående ändring av 2 och 6 §§ landskapslagen om förlustutjämning vid kommunal

beskattningen. 

(Ingressen: likasom landskapsstyrelsens framställning). 

2 §. 

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

(FFS 467/69) eller lagen om pension för företagare (FFS 468/69) och la § 2 mom. 

lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) och 

som vid stats- och kommunalbeskattningen avdrages från den skattskyldiges totala 

inkomster, jämställes vid tillämpningen av denna paragrafs 1 mom. med däri nämnda 

avdrag. 

6 §. 
(Likasom landskapsstyrelsens framställning). 

(Slutstadgandet likasom landskapsstyrelsens framställning). 

Mariehamn den 22 januari 1979. 

På 
lag- occ~~~,,~~ v 

){~Jcarlson """" ___ ....,. 
or förande Folke Husell 

sekreterare. 
Närvarande i utskottet:ordföranden Carlson,ledamöt.Lundberg och Eklund samt ersättar
na Söderström och Berg. 


