
m 28/1958. 

Å 1 
1A? 

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

s e s framställning till Ålands landsting 

med förslag till landskapslag angå ende änd-

r ing av landskapslagen om kommunalbeskatt

ning i landskapet .Åland . 
Gällande landskapsla,g om kommunai.beska·ttning, som antogs så sent som 

år 1956 , har tillsvidare blott tillämpats på i9·57 års inkomster. Det 

- har emellertid visat sig, att vissa -brister vidlåder den antagna lagen, 

varför landskapsstyrelsen uppgjort ett förslag till .sådana ändringar, 

som landskapsstyrelsen ansett påkallade. 

Lagens tillämpning förutsätter, att odlad mark, ängs- och betesmark 

skall omräknas i skattehektar på grund av bonitering, som verkställts 

enligt de grunder, vilka angivas i rikets förordning om kommunalbe

skattning av den 26 februari 1954. Sådan bonitering hade hösten 1957 
genomförts endast i fem ~ommunef'. I huvuddelen av kommunerna var såle-

. : ~ ., . -! 

des då - och är fortfarande -:- skattehektarbegreppet icke tillämpligt. ·-
- j ' - • I ~- > '· I l : ' 

Lagens slutstadgande anger, huru ·i så.dana fall skall förfaras vid be-

skattning av nettoavkastn~ngen av lantbruksfastighet (jfr. § 3 mom, 2). 

Däremot berör slutstadgandet icke husbondelönens beskattning, vilken 

alltså borde ske i alla kommuner enligt § 4 mom. 6, ehuru detta i de 

flesta kommuner tillsvidare är omöjligt. Alldeles o~vsett denna oklar

het , har det vid tillämpningen av lagen framgått, att den enhetlighet 

och rättvisa som den var avsedd att åvägabringa, icke uppnås med de 

nuvarande stadgandena rörande beskattning av nettoavkastningen och arbets

inkomsten från lantbruksfastigheter. 

När landskapi;s!:iyrelsen hösten 1957 diskuterade lagens tillämpning, 

. tillkallades som sakkunniga bl.a. kapt en I. Matilainen från lantbruks

sällskapens centralförbund och agronom L. Zilliacus från Finska Hushåll

ningssällskapet. Dessa konstaterade, att brister i lagen i vissa punk

ter omöjliggjorde dess tillämpning och rekommenderade ändringar , som 

skulle tillåta taxering av inkomsterna från lantbruk efter möjligast en

hetliga grunder även under den övergång1tid, då en del kommuner har 

jorden boniterad efter äldre bestämmelser. 

I föreliggande försl ag ha de sakkunnigas anmärkningar observerats. 

De rätt summariska bestämmelserna i den nu gällande lagens 4 och 19 §§ 
före slås ersatta med mera detaljerade stadganden, avsedda som riktlin

jer för såväl taxeringsnämnderna som landskapsstyrelsen vid uppskatt

ningen av inkomsterna från lantbruksfastigheter. I stora drag följes 

härvid principerna i de anvisningar, finansministeriet årligen utfär

dar för statens skattenämnder . 
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Ändringsförslaget i § 4 mom. 5 innebär, att eget arbete till förmån 

för lägenhetens skogsbruk blir skattbart i överensstämmelse med den all

männa principen i § 3 mom. 1. I § 4 mom. 8 p. 2 föreslås, att värdet 

av detta arbete skall kunna beaktas som tillägg i husbondelönen endast · 

då avverkning eller utdrivning av skogsprodukter för avsalu förekommit. 

Av det allmänna stadgandet i slutet av mom. 5 följer, att tillägget får 

göras endast i sådana fall, då lägenhetens odlade areal icke kan anses 

giva husbonden full sysselsättning. Motsvarande bestämmelser skola 

enligt mom. 9 tillämpas ifråga om familjemedlemmarnas arbete. 

:Enligt det nu gällande systemet skola taxeringsnämnderna uppgöra 

förslag till de anvisningar (jfr. § 17), som landskapsstyrelsen i sin 

tur skall utfärda för taxeringsnämnderna rörande uppskattningen av hus

bondelönen. Taxeringsnämnderna äro emellertid icke skyldiga att iaktta

ga landskapsstyrelsens anvisningar, utan berättigade att själva fast

ställa 11 medelarbetsvärdet per skattehektar odlad jord11
• Detta stadgan

de, som tillkom i lag- och ekonomiutskottet genom en kompromiss, har 

visat sig helt oändamålsenligt. Avsikten med detsamma torde ha varit 

att åstadkomma enhetlighet i fråga om beskattning av husbondelönen i de 

olika kommunerna. Emellertid uppvisar taxeringsnämndernas b eslut för 

skatteåret 1957 i detta . avseende synnerligen stora olikheter. Av de fem 

kommuner, som hade åkerarealen omräknad i skattehektar och för vilka 

landskapsstyrelsens anvisningar hade bort vara normgivande, var det en

dast en, som helt följde anvisningarna, medan en taxeringsnämnd gjorde 

så stora avvikelser, att husbondelönen fört.ex. 10 skattehektar fast

ställdes till 225.000 mark i stället för av landskapsstyrels en före

slagna 325.000 mark. Under sådana förhållanden är det även en helt il

lusorisk enhetlighet, som åstadkommes genom att landskapsstyrelsen fast

ställer värdet av nettoavkastningen per h ektar i de olika kommunerna, ty 

nettoavkastningen är ju direkt bero ende av det avdrag man gör för ar

betskostnader. 
Sedan numera såväl landskapsska tten som kommunernas bidrag till cen

tralsjukhuset utgå enligt antal e t skattören, anser landskapsstyrelsen 

det vara av största vikt, att v erklig enhetlighet åstadkommes vid be

skattningen av jordbruket, landskapets huvudnäring. Även me d tanke 

På skattetungans fördelning mellan olika skattebetalare i samma kommun 

är det skäl att eftersträva möjligast obj ektiva normer för beskattnin- · 

gen. Då kommunernas utlåtanden över förslaget till ny kommunal be-
-slag 

skattning/'år 1955 inhämtades , anfördes ingen anmärkning däremot, att 

förslaget gav landskapsstyrelsen befogenhet a tt fastställa den skatt-
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bara husbondelönen. Tvärtom yrkade en kommun på att även värdet av 

egen elleY fri bostad skulle fastställas aV landskapsstyrelsen. 

Znligt föreliggande förslag skola medelvärden för uppskattning av hus-... 
bondelönen fastställas av landskapsstyrelsen med hänsyn tagen till den 

allmänna lönenivån för lantarbetare och till lägenhe tens storlek 9 angi

ven i skatwhektar. Om ej särskilda, i § 4 mom. 7 och 8 angivna skäl 

föreligga, skulle taxeringsnämnderna vara skyldiga att iakttaga dessa 

värden med högst 5 % avvikelser. Dylika mindre avvikelser kunna vara 

motiverade t.ex. på grund av olikhet er i arbetsmetoderna. Uttrycket 

"medelarbetsvärde", som givit anledning till missförstånd, utmönstras 

ur mom . 6, men återkommer i mom. 10 såsom benämning på de totala arbets ...... 

utgifter, som i genomsnitt beräknas utgå per skattehektar. 

Vid uppskattning av husbondelönen kan självfallet icke ett och samma 

arbetsvärde per skattehektar användas ob ero ende av lägenhetens storlek, 

utan måste en glidanee skala tillämpas, varigenom husbondelönen på stora 

lägenhet er kan hållas inom skäliga gränser . När slutligen ar ealen upp

når ett visst gränsvärde, skall för den överskjutande delen blott led

ningsarbetet beaktas. 111ed tanke härpå och på sådana fall, där ägaren 

ej alls deltager i kroppsarbetet, för eslås, att ett särsk~lt värde för 

ledningsarbetet fastställes (§ 19 mom. 1 . d). 

Principerna för husbondelönens uppskattning utsträckas i § 4 mom. 9 

att gälla även värdet av h emmavarande familjemedlemmars arb e t e , dock så

lunda, att medelvärdena icke göras direkt beroende av åkerarealen. 

Hemmavarande gift dotter jämställ es i beskattningshänseende me d son
hustru. 

§ 4 mom. 10 kompl ett erar de t allmänna stadgandet i slut e t av mom. 5 

sälunda, att medelarbetsvärdet per skatt eh ektar och arealen sätter en 

gräns för summan av de skattbara arbetsinkomsterna från en lägenhet. 

Specialodlingar är för många minill.r e jordbruk en b etydande inkomstkäl

la, Vid taxering av tilläggsinkomst er från dylika odlingar har förfa

rits mycket olika. Så har t, ex. i en kommun medgivits 75 § avdrag från 

bruttoinkomst en, me dan i en grannkomm.un samma år blott 40 % avdrag god

känts . För att enhetlighet även häruti skall åvägabringas föreslås, 

att landskapsstyrelsen skall fastställa de högsta arbetskostnader och 

andra avdrag, som kunna godkännas per .. ha vid uppskattning av till

läggsinkomsten från specialodling (§ 4 mom , 10 och § 19 mom. 1 p. g). 

Av samma skäl f öre slås, att normer· för beräkning av penningvärdet 

av bostadsförmån skall fastställas av landskapsstyrelsen (§ 6 p. 6 och 

§ 19 mom. 1 p. i). 
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På grund av stadgandet i § 4 m~m. 9 har § 6 p. 7 kunnat förenklas. 

Likaså föreslås en förenkling av § 17 genom hänvisning till § 19. 

§ 19 mom. 1 p. a) har omstiliserats så, att lagrummet medger fast 

ställande av olika skattehektar svärden för odlad mark 9 för ängsmark _ 

och för betesmark, vilket är nödvändigt, åtminstone så länge den nya 

boniteringen icke är genomförd i alla kommuner. I p. b) har orden 

"skälig. värdeminskning" utelämnats, emedan skattekubikmeterns penning- 

värde erhåll e s g enom bestämning av rotprisen. 

I vissa fall kan det vara av benovet, att landskapsstyrels on för

tydligar sitt beslut om beskattningsgrunderna med närmar e anvisningar 

rörande tillämpningen. I § 19 mom. 2 föreslås, att _ landskaps:tyrGlsen 

erhåller rättighet härtill. 
SlutstadgandGt för eslås förtydligat sålunda, att qvergångsbestämmel

serna skilt kunna tillämpas för skogsmark, odlad mark, ängsmark oqh·

betGsmark. Genom omräkningen till skatt ehektar, so-m av de sakkunniga 

rekommenderades, förenklas beskattning sförfa~andat under övergångs

tiden. 

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

angå ende ändring av l andskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet 

Åland, 

I enlighet med Ålan ds landstings beslut ändras §§ 4, 6, 17 och 19 

samt slutstadgandet i landskapslagen den 18 juli 1956 om kommunalbe

skattning i landskapet Åland (20/56) som följer : 

§ 4. 

Såsom lantbruksf astighet skall vid taxeringen anse s lägenhe t eller 

del därav, egen eller legd, dtr lanthushållning eller skogsbruk be

drives. 

Enligt grunder, som angivas i rikets förordning om kommunalb e

skattning i landskommuner, given den 26 februari 1954, skola för b e

stämmande av nettoavkastningen lantbruksf a stighet ernas ägor uppmätas 

och .fen odlade marken samt naturlig äng och bet esmark graderas samt 

skogsmarken klassificGras. Till odlad mark hänföre s åker samt därmed 

jämförligt kulturbete. GradGringen utföres på basen av jordmånens 

naturliga besl{affenhet och produktionsförmåga samt ägornas läge . 

Skogsmarkens klassificering utföres på basen av dess produktionsför
lllåga . 

,Beskattningen av odlad mark samt ängs- och betesmark grundas på 

lantbruksf as tighe t ens areal, det arealen motsvarande poängtalet, re-
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ducGrat till hundradedelen, samt de t av landskapsstyrelsen fa stställda 

b skattningsvärdet för den härvid erhållna s.k. skattehektaren. 
e -

beskattningen av skogsmark grundas på skogsmarkens areal , dennas ~-

itlessificering samt det av landskapsstyrelsen fastställda p enningvär- --- · 

det för slcattekubikmeter enligt följande skatteklasser ~ 

IA IB II III IV V 

Kubikmeter per ha 4 ,4 3 98 2 ,9 2 ,2 . 1,2 0 ,6 

Såsom husbondelön bes.kattas värdet av den skattskyl·digas inom lant-
l.' 

hushållning och skogsbruk på egen eller arrenderad lägenhet' utförda· ar-

bete, l edning av arb etet däri inberäknad, uppskattad i penningar till be

lopp som bort erläggas åt avlönad person. Såsom husbonde l ön må icke 

fastställas högr e b elopp än som motsvarar de t arbete och le dningsarbete, . 
som av den skattskyldi ge kan utföras. 

Husbondelönen uppskattas utgående från arbetsvärdet .per skattehektar 

odlad jord i kommunen ; enligt taxering s nämndens prövning, med högst 

fem procents avvikelse från de av landskapsstyrelsen enJigt § 19 
fastställda medelvärdena. ,För eligga sådana särskilda skäl , som nedan 

i mom. 7 och 8 nämnas, må likväl större avvikelser göras än ovan stad

gats. 
Skattbar husbondelön må minskas, därest 

1) den skattskyldiges arbetsförmåga under skatteåret varit varak

tigt nedsatt till följ d av sjukdom, å lderdom, invalidit e t el,;Le r annan 

liknande orsak ; 

2) den skattskyldige ä r kvinna 1 

3) den skattskyldige und er en b e tydande del av skatteåre t vist a ts 

pä annan ort el l er ägnat sig å t annat förvärvsarbete eller åt allmänt 
uppdrag ; 

4) den skattskyldiges lägenhet är avlägset belägen i kommunen 9 eller 

5) där andra särskilda me~ ovannämnda jämförbara skäl för eligga. 

Skattbar husbondelön -må :höjas, därest 

1) den skattskyldige är i besittning av större yrkesskicklighet ell er 

effektivare redskap, än som är v anligt i kommunen 9 

2) den skattskyldige på sin mark utfört arbete i samband med avve~k

ning ell er utdrivning av s ina skogsprodukter fö r avsalu ~ 

3) den skattskyldige b e drivit i mom . 11 avsedd specialodling ; 
eller 

4) där andra särskilda mod ovannämnda jämförbara skäl föreligga. 

Värdet av det arbete, som husbondens barn ell er andra familjemed

lanunar, hans hustru, hemmavarande sonhustru och gift · dotter undantagna 9 
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utfört till förmån för lanthushå]l och skogsbruk på lägenheto, skall 

tax~ringsnämnden uppskatta med beaktando av de medelvärden, som land

skapsstyrelsen fastställer, och i övrigt med iakttagande av vad i mom. 

5 , 6, 7 och 8 stadgas om uppskattning av husbondelön. 

Husbondelön och värdet av familj emedl emmars arbete enligt mom. 9 må 

sammanlagda, utan sådana förhöjningar, som stadgas i mom. 8 p. 2) och 

3), icke överstiga de totala arbetsutgifter, som lanthushållningen på 

likartad lägenhet i allmänhet anses kräva. Vid beräkning av de totala 

arbetsutgifterna skall taxeringsnämnden iakttaga det av landskapssty

relsen fastställda medelarbetsvärdet per skattehektar med högst fem pro

cents avvikelse. 

Avviker odlings- ell er produktionssättet på någon lantbruksfastighet 

väsentligt från de t i kommunen allmänt brukliga, skall eventuell häri

genom erhållen tilläggsinkomst enligt av landskapsstyrelsensen årligen 

utfärdad e anvisningar skäligen beaktas vid fastställandet av lägenhe

tens skattbara avkastning. Odlings- ell or produktionssätt ansos avvika 

från det i kommunen allmänt brukliga, om fastighetens åkerodling i be

tydande utsträckning omfattat växter, vilkas adlande icke beaktats 

vid fastställande av nettoinkomsten per skattehektar, eller växter vilka 

kräva intensivare odlingssätt än vanligt och vilka icke rläga såsom 

åkerväxt er odlas i kommunen, eller om lantbruksprodukternas omsättning 

i penningar skett på ett väsentligt annorlunda och fördelaktigar e sätt 

än i kommunen i allmänhet. 

Har fastighets avkastning nedgått i följd av frost, översvämning, ha

gel, skogseld eller annat dylikt i avsevärt störro mån än i kommunen i 

allmänhet, skall sådan minskning i skälig mån beaktas vid beskattningen. 

§ 6. 

Såsom inkomst räknas även 

1) vad skattskyldig för sin och sin familjs räkning tillgodogjort sig 

av avkastningen från näring eller annan fastighet än lantbruksfastig

het eller av varor, som han tillverkat eller tillsaluhållit, ävensom 

delägare i öpp et, kommandit- eller r e deribolag oller med dom jämförliga 

sammanslutningar tillgodoräknad skälig lön, som fastställts vid taxe

ringen av sammanslutningen, för det arbete delägaren utfört såsom an

ställd i företaget ; 

2) vid överlåtelse av rörelses maskiner, redskap eller annan sådan 
bruksegendom åt erb ekommen, vid tidigare t axering godkänd avskrivning ; 

3) dividend e ller utdelning , som den skattskyldige uppburit från 

aktiebolag. 

4) den vinst, som affärsför etag kan uppskattas ha av sin inom kom-
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munen bedrivna rörelse, även om densamma utövas genom agentur, av

dalningskon~or, filial eller annat dylikt organ ; 

14ö 

5) vinster av tillfällig natur, därunder inbegripen vinst av icke 

yrkesmässig avyttring av sädan fast ell er lös egendom, som säljaren 

genom köp ell er byte förvärvat, om den fasta egendomen va~it i sälja

rens ägo under mindre än tio år och lösegendomen under mindre än fem år, 

dock efter avdrag av möjligen liden förlust av andra likartade över

låtelser ; 
6) förmän, uppskattad i penriinga:r, som den skattskyldige åtnjutit ge

nom egen eller fri bostad för sig och sin familj, beräknad av taxerings

nämnd~ enligt de anvisningar landskapsstyrelsen äger utfärda ; 

7) det arbete, som den skattskyldiges hemmavarande barn eller andra 

familjemedlemmar, hustrun samt hemmavarande sonhustru och gift dotter 

undantagha, utf8rt till förmån för den skattskyldiges lanthushäll och 

skogsbruk, därest de icke särskilt beskattas, dock ifråga om envar fa~ 

miljemedlem med beaktande av de avdrag, vilka i 10 och 11 §§ omförmä~ 

las ; samt 

8) av trädgård, fiskevatten, jaktmarker och övriga därmed jämförliga 

förmåner erhållen n ettoinkomst , 

§ 17. 
Taxeringsnämnd i . landskommun, som valts för verkställande av följan

de års taxering, tillhör att före utgången av oktober månad uppgöra 

förslag till de i § 19 nämnda taxeringsgrunderna. 

Taxeringsnämnd , som valts för följande års taxer.ing i Mari ehanm, 
skall före utgången av oktober månad uppgöra förslag till de i § 19 

punkt i) nämnda taxoringsgrunderna. 

§ 19. 
För beskattningen av i § 4 och § 6 punkterna 6) och 7) nämnda inkoms

ter åligger det landskapsstyrelsen att, ob eroende av om anmärkning 

gjorts mot taxeringsnämnds förslag ell er e j 9 vidtaga sådana ändringar, 

som äro nödiga för att b e skattningen må bliva riktig och i h ela land

skapet enhetlig och därvid för de t skatteår, under vilket taxerings

nämndernas förslag tillkommit, f a stställa ~ 

a ) för odlad mark, likaså för ängsmark och för b e t e smark, ett 

skattehektarsvärde , som med b eaktande av gängse drifts- och under

hållskostnader, arbetslöner och skälig värdeminskning i de olika kom

munerna beräknas uppstå på en hektar åkermark av etthundr a poängs bo

nitet ; vid denna b eräkning skall enligt § 10 p. 4) avdragabara för

säkringsavgifter och barnbidragspremier icke beaktas ; 
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~) för skogsmark ett penningvärde per skattekubikmeter, som b eräknas 

uppsM. i de olika kommunerna mod boakt ande av gängse arbetslöner och 

övriga produktionskostnader , dgck med undantag av enligt § 10 p. 4 ) 

avdragbara försäkringsavgift er , barnbidragspremier och skogsvårdsav-

gift er i 

c) husb onde l önens medelvärde per skattehektar odla d mark föF läg en-

heter av olika s torl ek 9 . barä.)cnad med hänsyn t ill den allmänna U5neni vån 

f ör lantarbetar e i kommunen och till det kropps- och l edni ngsar be te 9 

som l anthushåll e t på olika stora l ägenhe t er i medeltal anses k.rava ; 

d) ett me delvärde p er skattehektar av de t l edningsar bete en husbon

de, som själv icke deltagi~ i kroppsarbetet 9 kan anses ha utfört genom 

att fö r est å lägenhetens e~~nomi samt l eda och pl anera arbetena~ 

e ) medelvärden för det arb~ t e 9 som utförts av husbondens h o.mmav a r ande 

barn ell er andra familjemedlemmar , v ilka för e i ngången av skatteåret 

fyllt 16 å r ; fö r famil j em~ dlemmar av olika å lder sgrupper och kön må 

olika medelvärden fasts t ä llas ; 

f) me de l a r betsvärde t pe r ska~~~hektar odlad jord, vilket b eräknas 

motsvara det t otala l anthushåll sarb e t e, som i al lmänhet er fordras per 

skattehekt ar v i d gängse odlings- och produktionssätt ; 

g) vilka växtslag 1 som under skatteåret i landskapet skol a anses ha 

utgjort i § 4 mom. 1 avsedda specialodlingar, äv ensom storl ek en av 

de arbetskostnader och andra avdrag från brutto avkastningen, som, per 

hektar räknad e , skola godkännas vid uppskattningen av tilläggsinkomsten 

av dessa odlingar ; 

h) den proc entuella skillna den m.ellan olika zo n er odlad mark, äng 

och skogsmark ; samt 

i) värdet av den förmån, sbm den skattskyldi g e haft av eg en eller f ri 

bostad, varvid särskilda medelvärden och tillå tna procentuell a avvikel 

ser från dem sko l a fastställas för bostäder av olika storlek och s t an-

dard med beaktande av hyresnivån i de olika kommunerna. 

Till l edning för t axer ingsnämnderna må l andskapsstyr els en utfärda 

anvisningar ·rörande tillämpningen av i mom. 1 nämnda b eskattningsgrun-
.. ,: : 

der. · ,. , , 
·. ":· .. li ... ·. 

i] T 

Denna l andskapsl ag tiJiämpas från den 1 januari 1959, dock så , att 

t axer i ng eft er ' densamma f~rsta gången v erkställe s år 1960. Genom 
. y ·. 

denna . l andskåpsl ag upphäves med v erkq.n, från den 1 j anuari 1 958 samtliga 

i land·~kap'-~lagen om kommun~l:fcfrval tning i Mar i eh amn, g iven den 1 4 

juli 1948, •'samt i ;~l andskap~l ag8n om kommunallag f ör l andskomrnunGrna i 
" 

''· · 
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1andskapet .Åland 9 given den 21 augusti 1930, ingående stadganden angå

ende beska ttning jämte i dem senar e gjorda ändr ingar. Dock skall kom

mun9 där klassificering av skogsmarken icke genomförts enligt de i § 4 

mom. 2 angivna grunderna 9 till des s sådan klassificering v Grkställts 9 

skogsmarken beskat t as enlig t de grunder, som voro gällande den 31 de

cember 1956. I kommun 9 där bonitering av odlad mark, ängs- ell er 

betesmark icke slutförts enligt förstnämnda grunder 9 skall sådan mark 9 

till dess bonit eringen genomförts, vid bcrnkattningen omräknas till 

skattehekt ar sålunda 9 att en hektar av I klass anses utgöra 1 9 3 skat

tehektar, en hektar av II klass 1 skattehektar och en hektar av III 

klass 0,7 skattehektar. 

Beskattning av inkomst under åren 1957 och 1958 skall verkställas 

med tillämpning av för e den 1 januari 1959 gäll ande l agst iftning. 
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