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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkan-

de nr 9/1968- 69 med anledning av Ålands 
landskapsstyr e l ses framställning ti l l Å
lands landsting med förslag till land
akapslag om förlustutjämning vid kommu
nalbeskattningen . (Nr 12/1969). 

Sedan Landstinget över förenäw.nda framställning inbegärt lag- och 
ekonomiutskottets betänkande 1 har utskottet behandlat ärendet och får 
härmed vördsamt anföra följande: 

Utskottet omfattar i sak framställningen och däri ingående lagför
slag . Den i § 4 närmare preciserade rätten för skattskyldig att göra 
avdrag i envar kommun i förhållande till den skattskyldiges beskatt
ningsbara inkomst i de olika kommunerna innebär i jämförelse med kom
munalbeskattningen i riket en utvidgad rätt till förlustutjämning, och 
landskapsstyrelsen har tydligen härvidlag tagit hänsyn till att åländs
ka företag i större utsträckning än företag på fastlandet - måhända 
beroende på de åländska kommunernas: ringa storlek - etablerar sig i fler 
kommune r. 

I 8 § 2 mom. har ordet "icke" bortfallit vid utskrivningen av l ag

fö rslaget. 
Då l agförs laget icke i övrigt givit anledning till sakliga anmä rk

ningar, f å r u tskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte antaga l ag

förslaget, dock sålunda att nedannämnda 
lagrwrr erhåller följande lydels e : 
8 §. 

Över f a s tstä lld f ör lust f år besvä r anföras endast på den grund , a tt 
den skattskyldige bort påför as i nkomstskatt. 

Över avdrag av förlust från den beskattningsbara inkomsten får be
svä r anföras även på den grund, att förlusten icke tidigare blivit rätt 
fastställd. 

Den för efterbeskattning och skatter ättelse stadgade tiden räknas , 
för såvitt fråga är om fastställande av förlusten , från ingången av 
året efter det år, då den beskattning verkställdes , vid vilken förlus 
ten avdragits . 

Marieham.n 1 den 18 mars 1969. 
På lag- 0<71 e):onsno.~tsko~tets 

'-/1t'C'Uf/4;~tf, 
Valter Nordas 

or uförande 

vägnar : 

Närvarande i utskottet ! ordför anden Valter Nordas , viceordf öranden 
Viktor Arvidsseift samt leä.amöterna Einar Hambrudd , Olof Jansson och 
Olof Lindstx ö:.n . 
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