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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkm de 

N9 20/191:9 med anledning av Ålands landskapsnämnds 

. framst älining ti 11 Ålands landsting med förslag 

till landskaps lag om uppbärande av en tilläggs-

. skatt i iliandskapet Åland under åren 1950, 1951 oc 

1952 (33/1949) JO 

Med anledning av förenämnda framställning får ut skottet härmad vörd 

samt fram1:iålla f -ölj ande: _ 

Den av landskapsnämnden före slagna ti lläggsska tten t:i,r en nödvändighet 1 

varför utskot.tet i princip -µnderstöder förslaget. Olika meningar kan där

emot hysas om särskilda betydelse.fulla--frågor i samband _med förslage~ . 

En fråga .: som här - blir aktuell, är nen, vem som skall -"debitera och, 

uppbära skatten, lannskapets eller rikets mynnigheter i landskapet . Själv 

sty1'e lselagens stadgande att s katten skall "påföras och uppbäras i sam .... 
' . 

band med den allmänna inko!ns tskatten" giver vid hanc1en, att ae t ankommer 

_på r _ikets myndigheter, vilket även blivit fastslaget · i de av landskaps ..-. 

nänmden åperopade tvenne prejudikaten. .: . 

~~ - an(Jra si.Dan har aet såväl inom Lanastinget som. inom utskottet ffram

-hållits, att a et vore :riktigare, att landskapets myndigheter själva om-
-

.besörja debitering och uppbffird av skatten, i synnerhet som förslaget till 

reviderad s j äbr$ tyre lse lag omfattar a enna princip. 

Deb_.Lteri:ng o.ch uppbö;r>d av skatten genom landskapets myndigheter skulle 
' - ' 

medföra avsevärda kostnader i proportion ti 11 skattens be lopp, och dessa 

kostnader skulle knappast ~ompenseras~ Detta torde vara tämligen klart 

om man beaktar-: att dessa kostnader förorsakas av förvaltningsi.:tgifter, 
. . . ' ' · . . . -· . . 

som icke , kompen'serats. _Och dådE:lt ·jämväl är möjligt för landskapet att 

uppbära ti:L~äggsskatt .... oberoende av / om några förvaltningsutgifter icke 

_ko~en.se:i:aats , ... för sådana landskapets utgifter, som sakna motsvarighet i 

riket ,, förei'al ! er det utskottet osannolikt att kompensation för skattens 

dJih:Lt,ering~och indrivning skulle komma if~åga ; 

· · På ·gruna härav.~ och ri å utskottet anser, att· a vseenne icke nu kan fäs

tas vid fÖrslage t ti 11 revision _ av självs tyr e lse lagstiftn:I,ngen, vars f ö-r .... 

verkligande til~sv~dare är ovisst , föreslår utskottet att det · av land- , 

skapsnämnden före slagna förfarandet skall ti llä.mpas • För den händelse den 

nya _självstyrelse.lagen skul.;te träda i kraft förrän den nu för tre år fö 

reslagna tilläggsskatten blivit uppburen, kommer landskapslagen givetvis. 

at t automatiskt ännras i den mån oen står i strid med den nya sj älvsty-å 

I 

I 

re lselagen.. I 1 

- " 

~andskapsnämnden har föpeslagit ,, att skatten skall uppbäras t r e år i _ 

följd. Utskottet omfattar .förslaget, i synnerhet som detta med.för en jäm

nare fördelning av skatt~ bö-rdan och även medför en rättvisare beskattning 

I 
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såtill'lrida., att en 7:11 rson,, som ~"'äet ena året nal;' . störr.e lknkomster och det 

annra året mindre inkomster, 0ärigenom likväl kommer att betala en skä~ 

lig .skatt för hela treårsperioden. 

En medlem av utskottet ansåg, att skatten framdeles borde göras per .. 

manent, då i alla fall skatten tydligen . kommer att bli årligen återkom-.. 

mande• Då ett såoant förslag tidigare har gjorts, har visserligen mot 

förs iage t anförts, att Ålandsde legationen kanske i ett såa.ant fall ställ 

ae större poster utom kolumn, än vad hittills varit falle~, men torde 

detta inte vara riktigt, då en permanent landskapsskatt inte får verka 

p9. .fnandsdelegationens inställning ~ Slrulle den mot förmodan göra det kun 

de ju lanastinget 1 så fall upphäva beslutet. Utskottet omfattade eme_lle 

tid inte förslaget. 
' . 

I landskapsnänindens förslag föreligger: enligt utskottets uppfattning 

såtillvida en brist·, att förslaget icke anger, vem som är skattskyldig 

enligt landskapslagen. Då det kan tänkas, att e:n otydlighet på denna 

· punkt lrunde leda till godkännande av be~vär från sådana personers sida, 
M •, • • .' 

som borde vara skattskyldiga till landskapet, har utskott.et föreslagit 

en komplettering sålunda; att skattskyldig är envar, som enligt lagen om . 

inkomst~ o.ch förmögenhetsskatt skall påföras skatt i _j.nom landskapet bel" 

get skatteaistrikt ~ netta anser utskottet vara nen p~aktiskt mest lämpli• 

ga lösr. .:_ngen~ Skattskyldigheten kommer då att regleras a,v 94 ~ i förenfunn 

da ').ag,, vilken paragraf är av följande lydelse: 

"Skatten fast ställes: :. ' ; . . 

l)fö~ fysisk person i det skattedistrikt~ på vars omnåa.e han vid . in~ 

gången av skatteåret hade sitt egentliga bo och hemvist~ 

~2) för inhemsk s.ammanslutning, anstalt och stiftelse på dess h~mort 

vid skatte årets ingång? samt 

3) för fysisk person., bosatt på utrikes ort, utländsk ffiammanslutJ:ling,_ 

anstalt e.ller stiftelsE) på den ort, där den skattskyldiges ombud vid 

skatte året.s in,gång var bosatt. 

Hustru skall.- därest icke makarna till följd av s ändring äro varaktigt 

bosatta sliilt fr.ån varaxn.drfl. 1 be skattas på den ort 1 där skatten för hennes 

make skall fastställas. · 

Den s.k.attskyldiges egentliga bostad <1ch hemvist anses hava varit på 

den ort 1 där han v:La ingången av ettvari år hade bort bliva mantalss.kri ... 
ven, 

Kunna stadgandena... i L och 2 mom. icke ti lläm:pas, skall skatten fast .... 

s tällas på aen ort, när.nen beskattning ~nerkastaae inkomsten huvuds~k~ 

ligen förvärvats, eller, om beskattningen ~teslutanne avser förmögenhet, 

där denna till största delen funnits, ell~l', därest beskattningsorten pA 

dessa grunder icke kan fastslås, i landets huvudstaa.rr 

Ledamoten Bengtz omfattade icke utskottets förslag såtillvida, att han 

ansåg} att skatten borde debiteras och uppbäras av landskapets organo 

På grund av vad sålunda framhållits får utskottet härmed vördsamt fö

re slå, 

att Lan~stinget ville antaga nedanstående 

Landskaps lag 

om uppbärande av tilläggsskatt i landskapet Åland under åren 1950, 1951 

och 1952. 

I 0nlighet med Ålands l annstings beslut stadgas: 

I den ordning 21 § i självstyrelselagen föreskriver skall en tilläggs

sk~_tt uppbäras under åren 1950 1 1951 och 1952 till en ( 1) procent av den 

inkomstskatt envar skattskyldig jämlikt lagen om inkomst- och förmögen

hetsskatt, given den 19 november 1943 1 med däri . senare gjorda ändringar, 

skall påföras / skattedistrikt i landskapet Åland• 

Mariehamn, den 21 november 1949. 

På finans- och ekonomiutskottets vägnar: 

(;~~~ 
Jolf Sundman. 

I ärendets behandling haooltagit: ordföranden Helin samt ledamöterna. 

Andersson 1 Bengtz, Häggblom och .Lennart Mattsson. 


