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Å 1 a n d s
s e s
N~

13/1960.

1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

framställning till Ålands land sting

.i
I

1

med förslag till landsk P; slag angående ändring · ,
av landskapslagen om kommunalbeskattning i
landskapet Åland.

I

tillämpningen av landskapslagen om kommunalbeskattning i land-

skapet Åland ( 20/56) ha en del bristfälligheter i lagen uppdagats,

I

vilka borde avhjälpas. Likaså kunde, vid behandlingen av de särskilda

I

deklarationsblanketterna för landskapet Åland, vissa olägenheter
konstateras. Landskapsstyrelsen har därförf vidtagit med en översyn
a v stadgandena i nämnda landskapslag. I detta skede har arbetet dock
icke fortskridit s å långt, att hela revisionen kunde föreläggas
Landstinget. Då likväl en ändring av § 4 måste anses nödvändig redan
i detta skede, har landskapsstyrelsen ansett nödigt inlämna en

sär~

I

I

skild framställning här om, medan övriga stadganden, som skola ändras,
komma att upptagas i en framställning till Landstinget senare.

I gällande § 4 (12/ 59) hänvisas till rikets f örordning av å r 1954
angå ende gradering och klassificering_ -~v lantbruksjorden. Den 1 oktober 1959 gavs emellertid en ny förordning i riket (FFS 376/ 59 ), som
upphäver 1954 års förordning. I den nya förordningen ingå jämväl stadganden om ~9rvandling av klassificerad naturlig äng och naturbete
samt om forvandljn_g av klas.sificera d å kerjord t~Il skattehekt a r.
till skattehektar; JTen föreslagna ändringen av 4 ~ avser iriYbrande
av hänvisning till den nya förordningen. Samtidigt kan mom . 3 förkortas. För beskattningen av

lant~ruksfastigheter

i de kommuner, som

icke tillsvidare har jorden boniterad enligt den n,Ya förordningen,
erfordras ett slutstadgande, enligt vilka dessa kommuners beskattning verkställes enligt tidigare gällande lag.
Med hänvisning till det ovan anförd a får landskapsstyrelsen vördsamt förelägga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
a ngå ende ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland.
I

enlighet med Ålands landstings beslut ä ndras 4 § landskapslagen

den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet Åland (20/5 6 )
i dess lydelse i landskapslagen den 23 april 1959 (12/ 59)

'å som

f ö ljer:

4

§.

Så som l a ntbruksfastighet s k a ll vid taxering en anses l ä genhet e ller

J \
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-2de l därav, egen eller legd , där lanthushållning eller skogsbruk be drives.
Enligt grunder, som angivas i rikets förordning om beskattning av
lantbruksfastigheter, given den 1 oktober 1959 (FFS 376/59), skola för
bestämmande av nettoavkastningen lantbruksfastigheternas ägor uppmätas
och den odlade marken samt naturlig äng och betesmark graderas och
omräknas i

skattehektar samt skogsmarken klassificeras. Till odlad

mark hänföres åk er samt därmed jämförligt kultur- bete. Graderingen
utföres på basen av jordmånens naturliga beskaffenhet och produktionsförmåga samt ägornas läge. Skogsmarkens klassificering utföres på
basen av dess produktionsförmåga.
Beskattningen av odlad mark samt ängs- och betesmark grundas på
det av landskapsstyrelsen fastställda beskattningsvärdet för skattehektaren.
Beskattningen av skogsmark grundas på skogsmarkens areal, dennas
klassificering samt det av landskapsstyrelsen fastställda penningvärdet för skattekubikmeter enligt följande skatteklasser:

IA

IB

II

III

IV

V

o,6
2,2
1,4
Såsom husbondelön beskattas värdet av den skattskyldiges inom

Kubikmeter per ha

4,4

3,8

2,9

lanthushållning och skogsbruk på egen eller arrenderad lägenhet utförda arbete, ledning av arbetet däri inberäknad, uppskattad i penningar till belopp, som bort erläggas åt avlönad person. Såsom husbondelön må icke fastställas högre belopp än som motsvarar det arbete
och ledningsarbete, som av den skattskyldige kan utföras.
Husbondelönen uppskattas utgående från lägenhetens areal i

skatte-

hektar odlad jord enligt taxeringsnämndens prövning, med högst fem
proc ents avvikelse från de av landskapsstyrelsen enligt § 19 fastställda medelvärdena. Föreligga s ådana särskilda skäl, som redan i
mom. 7 och 8 nämnas, må likväl större avvikelser göras än ovan stadgats.
Skattbar husbondelön må minskas, därest
1) den skattskyldiges arbetsförmåga under skatteåret varit varaktigt nedsatt till följd av sjukdom, ålderdom, invaliditet eller annan
liknande ors ak;
2) den skattskyldiga är kvinna ;
3) den skattskyldige under en betydande del av skatteåret vistats

på annan ort eller ägnat sig åt. annat förvärvsarbete eller åt allmänt
uppdrag, såvitt därigenom erhållits skattbar inkomst '

214
-34) den skattskyldiges lägenhet är avlägset belägen i kommunen~
eller
5) där andra särskilda med ovannämnda jämförbara skäl föreligga.

Skattbar husbondelön må höjas, därest den skattskyldige på sin
mark utfört arbete i samband med avverkning eller utdrivning av sina
skogsprodukter vid leveransavtal.
Värdet av det arbete, som husbondens barn eller andra familjemedlemmar? hans hustru, hemmavarande son-hustru och gift dotter u n dantagna, utfört till förmån för lanthushåll och skogsbruk på lägenheten,
skall taxeringsnämnden uppskatta med beaktande av de medelvärden, som
landskapsstyrelsen fastställer, och i övrigt med iakttagande av vad
i mom. 5, 5, 7 och 8 stadgas om uppskattning av husbondelön.
Husbondelön och värdet av familjemedlemmars arbe te enligt mom. 9
må sammanlagda, utan sådan förhöjning,

som stadgas i mom. 8, icke

överstiga de totala arbetsutgifter, som lanthushc°tllningen på likartad
lägenhet i allmänhet anses kräva. Vid beräkning av de totala arbetsutgifterna skall taxeringsnämnden iakttaga det av landskapsstyrelsen
fastställda medelarbetsvärdet per skattehektar med högst fem procents
avvikelse.
Avviker odlings- eller produktionssättet på någon lantbruksfastighet väsentligt från det i kommunen allmänt brukliga, skall eventuell
härigenom erhåll 2n tilläggsinkomst enligt av landskapsstyrelsen årligen utfärdade föreskrifter skäligen beaktas vid fastställandet av lägenhetens skattbara avkastning. Odlings- eller produktionssätt anses
avvika från det i kommunen allmänt brukliga, om fastighetens åkerodling i betydande utsträckning omfattat växter, vilkas odlande icke
beaktats vid fastställande av nettoinkomsten per skattehektar, eller
växter, vilka kräva intensivare odlingssätt än vanligt och vilka icke
pläga såsom åkerväxter odlas i kommunen, eller om lantbruksprodukternas omsättning i penningar skett på ett väsentligt annorlunda och fördelaktigare sätt än i kommunen i allmänhet.
Har fastighets avkastning nedgått i följd av frost, översvämning ,
hag el 1 skogseld eller annat dylikt i avsevärt större mån än i kommun e n i allmänhet, skall sådan minskning i

skälig mån beaktas vid be-

skattningen.
De nna landskapslag tillämpas från den 1 januari 1960, dock så,
a t t taxering efter densamma första g å ngen verkställes år 1961. Genom
de nna landska pslag upphäves me d verkan från den 1 januari 1959 samt-

~
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liga i landskapslagen om kommunalförvaltning i Mariehamn, gi ven den
14 juli 1948 (22/48), samt i landskapslagen om kommunallag för landskommunerna i landskapet Åland, given den 21 augusti 1930 (9/30), ingående stadganden angående beskattning jämte i dem senare gjorda ändringar. Dock skall kommun, där klassificering av skogsmarken icke
genomförts .,enligt de i ·4 § 2 mom. angivna grunderna, till dess sådan
klassificering verkställts, skogsmarken beskattas enligt de grunder,
som voro gällande den 31 december 1959. I komm~n, där bonitering av
odlad mark, ängs- eller betesm~rk icke slutförts enligt förstnämnda
grunder, skall sådan .in.ark, till dess boniteringen genomförts, vid be,
skattningen omräknas· till skattehektar enligt rikets förordning den
1 oktober 1959 om beskattning av lantbruks'f astigheter (.FFS 376/59).
'Beskattning
av inkomst
under åren 1957, 1958 och 1959 skall verk.
.
ställas med tillämpning av före den 1 januari 1960 gällande lagstiftning.
Mariehamn; Q.en 11 mars 1960.
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