
12;; 

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

0 

s e s framställning till Alands landsting 

m 21/i957. med förslag till landskapslag om ändring av 

landskapslagen om kommunalbeskattning i land-

skapet Åland. 

Den 15 september detta år har en lag om .exportavgift (FFS 310/ 

57) utfärdats, enligt vilken av -exportör u_~pbäres en . avgift på det 

belopp, varmed exportvaras värde i inhemsk valuta stigit genom den 

i september inträffade devalveringen. Lagens 1 § stadgar: "Inträf-

far i exportvar.ors - i .. finska mark angi v:na exportpris på grund av 

ändring av finska markens ~utländska värde sådan stegring, till 

följd varav jämvikt-en i landets penninghushållning· kan rubbas, 

skall exportören er.lägga exportavgift :för varan ..i enlighet med 

stadgandena i denna lag." I ] § . uppräknas de högsta procentsat-

serna för exportavgiften på värdestegringen, och utgöra de för såga 

och hyvlat virke, förutom lådbräder 40 %( för rundvirke och bilat 

virke 30 % och f ·ör icke -speciellt angivna varor 10 %; övriga spe-

ciellt angivna varor torde sakna intresse för . den -åländska export-

marknaden. Nämnda högsta procentsatser skola erläggas från den 

16.9.1957 till årets slut men därefter skall enligt verkställig-
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hetsförordningen (FFS 311/57) erläggas 11,2 % för sågat och hyVla 
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 7 § i landskaps-

virke, förutom lådbräder, 8,4 % för rundvirke och bilat virke och lagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet Åland 

2,8 % för annan vara. Influtna exportavgifter skola användas dels (20/56) som följer: 

till avkortning av ett statens lån hos Finlands bank, dels till 1 
§ 7. 

för uppbyggande och utvidgande av skogsindustrin och för andra än-
Såsom skattbar inkomst anses icke 

dam.ål, ägnade att främja utnyttjandet av landets naturtillgångar. 1) vad som förvärvats genom giftorätt, fördel av oskiftat bo 

Enligt § 10 i lagen skall icke den del av varas exportpris, som eller genom gåVia, arv eller testamente till make eller arvinge i 

erlagts som exportavgift, betraktas som beskattningsbar inkomst r ätt upp- och nedstigande led ; 

vid kommunalbeskattningen. 2) från fastighet utgående sytning ; 

Då ·lagen om exportavgift är av rikslagstiftningsnatur och sål 3) folkpension och pension, som änka eller fader- eller moder-

kommer att gälla också i landskape t med undantag av stadgandet om lö~ e~håller av staten eller kommun eller av pensionsanstalt eller 

kommunalbeskattningen i § 10, föreslår landskapsstyrelsen att i änke- och pupillkassa, vilken erhåller understöd av allmänna me-

landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland (20/5 6) del eller som grundats för personer i tjänst hos stat, kommun, 

införes ett tillägg till §7 ·av motsvarande innebörd. kommunalförbund eller religiöst samfund; samt av staten, land-

På grund av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt skapet eller kommunen beviljade sociala understöd eller bidrag; 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 4) skadeersättning, däri inbegripet, vad som erhållits på grund 
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av sjuk- eller olycksfallsförsäkring; 

om ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i landskape t 5) på grund av liv- eller kapitslförsäkring utfallet kapital; 

Åland. 
6) stipendium eller reseunderstöd, som utgivits för vetenskap-

Il 
liga eller konstnärliga studier eller vetenskapliga undersökningar; 1
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7) riksdagsmanna_ eller landstingsmannaarvoden och ersät t n ing · 

för l edamotskap i landskapsstyrelsen eller statens eller landska-

pets kommitt~er till den del dessa arvoden motsvara dagtraktamen-

tes belopp; 

8) sammanträdesarvoden f ör kommuns fullmäktige, styrelse, nämn-

der eller kommitteer; ej heller 

9) vad som av staten, landskapet eller annat offent ligt sam-

fund anvisats till bestridande av med tillfälligt uppdrag förenade 

särskilda kostnader; · 

10) den del av varas · exportpris, vilken erlagts som exportav-

gift enligt lagen den 15 september ·l9 57 om exportavgift (FFS 310/ 

57). 

lVIariehamn, den 31 oktober 1957. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Rolf Sun dman. 
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Ng 10/1957. 
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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande N:ö 

10/19 57 med anledning av Ålands l andskapssty

rels es framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag om ändring av land
ska pslagen om kommuna lbeskattning i landskapet 

Ål and ( 21/19 57). 
Lagf örsla~et avser att fastslå 9 a tt den de l av exportpriset, som er

lagts s om exportavgift enligt rikets l a g om exportavgift 9 icke ska ll 

betraktas som beskattningsbar inkomst vid kommunalbeskattningen i l and
skapet Åland. 

Utskottet finner la gf örslaget va r a f ör tydlighetens skull motiverat, 

och föreslå r vördsamt, 

att lagförslaget mått e ant agas. 

Mariehamn den 25 november 1957. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet oruiöranden Albin Johansson, viceordföranden 

Norda s s amt medlemmarna Arvidsson, J ohn J ohansson och Sjöstrand. 
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