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STOPJ\ OTSKOITETS BETANKANTIE nr 31/1981-82 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

angåenJe ändring av landskapslagen om kommmal

skatt för näringsverksamhet. 

utskottet~ som i ärendet mottagit lag- och ekonomiutskottets betänkande 

981-82 7 har beslutat omfatta det av lag- och ekonomiutskottet fram

förslaget, dock med någTa stilistiska ändringar i 8 och 27a §. Hän-

i 8 § till 6 § 2 mom. landskapslagen om kommunalskatt på inkomst 

ändrats beroende på det ändringsförslag utskottet gjort i sitt betän-

nr 30 /1981-82 (fra111sLnr 22/1981-82), 

Utskottet konstaterar att det i framställningen omnämnda förslaget till 

ändring av rikets lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (reg. 

prop. nr 141/1981) numera godkänts av riksdagen (FFS 302/82)? 

'Med hä11visning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps~ 

styrelsens framställning ingående lagförsla~ 

get i följande lydelse: . 

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

8.D.gående 8.J1drjng av landskap slagen om korrnnunalskatt för näringsverksamhet. 

(Lagens DÄgress lika som i framställningen). 

8 §. 
I 7 § avsedda avdragbara utgifter är bland andra: 

4) löner till personer, som arbetat i näringsverksamheten, samt deras 

och de-ras anhörigas pensioner och av anställn~en föran1cdd.a understöd 

samt försäkringspremier och andra sådana avgifter för ordnande av de an

ställdas och deras anhörigas pensions-, sjukersättnings= 1 invalidersätt

niI1gs- och andra med dem jämförliga rättigheter och förmåner, dock så 

att med stöd av lagen om pension för företagare (FFS 468/69), lagen om pen

srnn för lantb:ruksfö:retagare (FFS 467/69) och lagen om olycksfallsförsäk-

för lantbruks företagare (FFS 1026 /8 'I) betalade premier är avdrag

b0ra endast med de i 19 § 1 morn. 5 punkten lagen om skatt på ~1komst och 

förmögenhet (FFS 1043/74) föreskrivna begrä11sningama och med beaktande 

av 6 § _3 mom. landskapslagen om kommunalskatt på inkomst (45/76) samt att 

av arbetsgivaren grw1dad självständig pensionsanstalt 



pensionsstiftelse ä:r avdragbara endast till det belopp 9 som enligt 

försäkringstekniska grunder erfoTdras för täcka11de av stiftelsens eller 

::.uJ.staJtens ansvarighet för pensions- eller övriga därmed jämförliga för

b:irn1e1ser; 

13 §. 

(Lika som 1 framställningen). 

16 §. 

(Lika som i framställningen). 

19 §. 

(Lika som 1 framställningen). 

22 §. 

ka som l framställningen). 

27a §. 

Med avvikelse från vad om periodiser:ing av inkomster och utgifter är 

föreskrivet _skall i fråga om yrkesutöv:are, som bokfört och uppgjort re

sultaträkning i enlighet med 27 och 30 §§ bokför:ingslagen (FFS 655/73), 

hans li1komster anses utgöra intäkt för det skatteår under vilket de :in

flutit och hans utgifter kostnad för det skatteår under vilket de erlagts. 

Vederlag som erhålls vid överlåtelse av anläggningstillgångar samt utgif

ter för :mskaffn:iJ1g av omsättnings- och anläggningstillgångar periodise

ns dock i enlighet med bcstänunelserna i 5 och 6 kap", om <le inte i enUg

he:'ie: med 19 och 22 §§ är av ringa betydelse. 

28 §. 

(Lika som i framställn:ingen). 

46a §. 

(Lika som 1 framställningen). 

53 §. 

(Lika som i framställn:ingen). 

55 §. 

(Lika som 1 framställningen). 

(Slutstadgandet lika som i framställningen). 

Mariehawn den 30 september 1982. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 
ordförax1de Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 

Nä:rvarandc i utskottet:ordf.AJ-fäggblom, v.ordLK.Jansson~ledamöt. Berg, Blom
qvist? Hell:ing~ Holm.berg, S.-0.Lii--:ldfors,Sundback och Oberg samt ersättaren 
Olof M. Jansson. 


