LAG- OCH EKONONITUTSKOTTETS utlåtande
Utl.

m 1/1963.

m

1/1963 med anledning av landstingman Harry
Lindfors' lagmotion med förslag till landskapslag om kommunalbeskattning i landskapet
Åland (Mot. N~ 6/1963;.

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets
betänkande

m 9/1963

och stora utskottets betänkande

m 15/1963

har där-

över inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande.
Då utskottet icke önskat fördröja motionens avgörande i landstinget
under denna session trots att frågan skulle ha krävt en mer ingående
prövning 1 har utskottet tagit motionen under förnyad omprövning och får
härmed vördsamt anföra

följande~

På grund av de synpunkter, som framkommit under landstingets debatt
rörande denna fråga ävensom av stora utskottets i ärendet givna betänkande, har lag- och ekonomiutskottets majoritet med frångående av sin
i sitt betänkande

m 9/1963

anförda åsikt beslutat omfatta stora utskot-

tets ställningstagande med den inskränkningen att ålderdomsavdraget
skulle få göras endast från förvärvsinkomst varmed då avses lön, pension, yrkes- eller annan därmed jämförbar inkomst. Utskottets majoritet
anser det nämligen icke vara skäligt att åldringar, vilka ha stora kapitalinkomster skulle beviljas en sådan förmån medan samtidigt yngre
personer i små ekonomiska förhållanden utsättas för en alltmer tyngre
skattebörda. Argumentet att ålderdomsavdraget skall utgöra en uppmuntran
att skaffa sig förvärvsarbete bortfaller beträffande sådana inkomster
för åldringarna.
Utskottets minoritet (Arvidsson och Lindfors) omfattar däremot utskottets betänkande i dess helhet.
Vad sedan angår invaliditetsavdragets inverkan på ålderdomsavdraget
omfattar utskottet enhälligt val stora utskottet däröver anfört i sitt
betänkande.
I anseende till vad som ovan anförts får lag- och ekonomiutskottet
härmed vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i landstingsman Harry Lindfors' förenämnda lagmotion ingående lagförslaget sålydande:

L a n d s k a p s 1 a g
om ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland.
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 11 § 2 mom landskapslagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet Åland (20/56~
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sagda moment sådant det lyder i land skaps lagen den 4 juli 1962 (31/62)
samt fogas till 10 § sagda lag, sådan den lyder i land skaps lagen den

22 april 1961 (27/61) en ny punkt 8a såsom följer:
10

§.

8a) då han före skattårets utgång fyllt sextiofem år, från sin lön,
pension, yrkes- och annan därmed jämförbar inkomst sjuhundrafemtio mark.
Då skattbar husbondelön enligt 4 § 7 mom. 1 punkt en prövningsvis minskas, bör enligt denna punkt beviljat å lderdomsavdrag beaktas;

11 §.
( 2 mom. likasom i l ag- och ekonomiutskottets betänkande

N2 9/1963).

Tillämpningsstadgandet .
(Lika.som i lag- och ekonomiutskottets betänkande N2 9/1963).
lVIariehamn den 22 mars 19b3.

På lag- och

Ordförande

ek~uts~ott~ s

betänkande:

~~d~~~
Sekreterare

~~ Carlsson~

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden
Viktor Arvidsson och ledamöterna Börje Johansson, Harry Lindfors och
Bertel Söderlund.

