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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande N:o 

6/1957 med anledning av landstingsman Rickar d 

Lindroths m.fl:s motion (10/1957) om ändring 

av 11 § i l andskaps lagen den 18 juli 1956 om 

kommunalbeskattning i landskapet Åland. 

De i gällande kommunalbeskattningsbestämmelser fastställda maximi

gränserna för barnavdrag och grundavdrag ha i allmänhet underskridits 

av kommunernas fullmäktige. Veterligen har endast Jomala kommun hittills 

fastställt maximiavdrag. Kommunernas fullmäktige, som utöga sina upp

drag såsom valda representanter för kommunens innebyggare, måste förut

sättas ha den bästa kännedomen om vad som är möjligt ifråga om avdrags-

belopp inom de givna gränserna. Så länge det finnes kommuner? som nödgas 

använda de gällande minimibeloppen för att överhuvud kunna hopbringa me

del för kommunernas behov, är det icke skäl för landstinget att höja 

minimigränsen. Det bör nämligen beaktas, att flertalet av de skattskyl

diga i skärgårdskommunerna ha så små inkomster, att skatteunderlaget ble

ve helt ohållbart, om en förhöjning av minimigränserna skulle inträffa. 

Vad åter beträffar maximigränserna i 11 §, så torde det ännu icke på 

kommunalt håll finnas intresse för att gå längre än de nuvarande bestäm

melserna förutsätta. Utskottet finner det därför icke befogat, att ålägga 

de ekonomiskt betungade kommunerna at t utgå från förh~jd minimigräns, 

och ej heller att det skulle framkommit behov av att möjliggöra större 

avdrag än f .n. genom en förhöjd maximigränso I detta sammanhang är det 

befogat att hänvisa till landstingets avböjande ståndpunkt då liknande 

förslag framförts tidigare. Någon sådan ändring av förhållandena har ej 

inträffat, at t denna ståndpunkt nu borde uppgivas. 

Utskottet föreslår därför vördsamt, 

att landstingsmännen Rickard Lindroths, 

Rauha Åkerbloms och Johan Lönroths motion om 

ändring av 11 § landskapslagen om kommunaJbe

skattmng i l andskape t Åland måtte förkastas. 
Mariehamn den 15 mars 957. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

~~ Af Johansson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 

Norda s samt ledamöterna Arvidsson, John Johansson och Sjöstrand. 
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