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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande

m 6/1963.

m 6/

1963 med anledning av landstingsman Tor-Alf Eliassons hemställningsmotion om åtgärder för sådan
ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning
i landskapet Åland (20/1956) och vad gäller beskattningslagen (482/58) att beskattning enligt
prövning skall

slopås ~

Sedan Landstinget över förenämnda motion inbegärt lag- och ekonomiutsk~ttets

utlåtande, har utskottet behandlat motionen och får härvid

anföra följande:
Utskottet, som i ärendet hört skattedirektören Jorma Lindberg, har
liksom motionären inhämtat att beskattning enligt prövning under de senaste åren kommit till användning blott i ringa omfattning. Orsaken till
detta är enligt utskottets uppfattning den att de företagare och fastighetsägare, vilka kunna bliva föremål för denna beskattningsform, äro väl
medvetna om att skattemyndigheterna har denna möjlighet att taga till,
då skäl därtill föreligger. Utskottet anser således att ett upphävande
av "beskattning enligt prövning" skulle få ogynnsamma verkningar för .
kommunernas skatteinkomster.
Jämlikt beskattningslagen § 72 mom. 1 p . ·4 (FFS 482/58) skall beskattning enligt prövning verkställas först efter det skattenämnden noggrant
undersökt sättet för nyttjande av fastigheten eller rörelsen samt dess
beskaffenhet och avkastningsförmåga i övrigt ävensom årsomsättningen,
avkastningen och verksamhetens övriga omfattning under tidigare år och
under skatteåret samt de fortsatta verksamhetsmöjligheterna och förmögenhetsställningen liksom även övriga omständigheter och, vilket bör observeras, efter det den skattskyldige beretts tillfälle att förete tillläggsutredning. Enligt tidigare gällande stadgande angående beskattningsförfarandet, ~ 36 mom. 5 landskapslagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet Åland 20/1956 förelåg icke skyldighet för taxeringsnämnden att inbegära förklaring av den skattskyldige. Sålunda har
den skattskyldiges ställning i detta avseende numera stärkts och risken
.
för att denna beskattningsform skulle tillämpas godtyckligt eliminerats.
,

Utskottet anser således att skäl i detta nu icke f örefinns att genomföra den i motionen avsedda åtgärden utan att den föreslagna reformen
eventuellt kunde genomföras vid en framtida revidering av hela beskattningssystemet.
Hänvisande till vad ovan framhållits får utskottet härmed vördsamt
föreslå
att Landstinget måtte förkasta landstingsman
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-2Tor-Alf Eliassons förenämnda hemst ä llningsmotion.
Mariehamn , den 11 mars 1963.
P å lag- och ekonomiutskottets vägnar :

q~~~
Valter Nordas.
-

Ordförande

Sekreterare
Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, v iceordföranden
Viktor Arvidsson, ledamöterna Börje Johansson, Harry Lindfors och Bertel Söderlund.
!
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