N2 8/1963.

LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 8/1963
i anledning av landstingsman Rickard Lindroths
lagmotion med förslag till landskapslag angående
ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning
i landskapet Åland. (7/1963)

Sedan landstinget över förenämnda lagmotion inbegärt lag- och ekonomiutskottets betänkande, får utskottet, som i ärendet hört skattedirektören Jorma Lindberg,

h~rmed

vördsamt anföra följande:

I sitt betänkande (8/1962) i anledning av den i motionen nämnda s.k.
"tolvmannamotionen" anförde lag- och ekonomiutskottet såsom sin ståndpunkt att det "enhälligt kunnat konstatera,att användningen av skattehektar som grund vid jordbruksbeskattningen giver ett rättvisare resultat jordbrukarna emellan än om de verkliga hektaren lades till grund
vid beskattningen". Utskottets majoritet är fortfarande av samma åsikt
i denna fråga, men då den senast genomförda ändringen icke ännu tilllämpats i praktiken och således någon erfarenhet av denna icke gjorts
och då det under remissdebatten framfördes andra förslag, vilka gå ut
på att genom en väsentligt större differentiering av jordarna med olika
avkastningsförmåga få till stånd en större rättvisa mellan jordbrukarna ,
anser utskottet att det i detta nu icke föreligger skäl till en förnyad
lagändring. Liksom också skattedirektören Jorma Lindberg påpekat, kan
det icke heller vara rådligt att årligen fram och åter ändra ifrågavarande lagstadgande.
Enligt vad utskottet har kännedom om har landskapsstyrelsen tillsatt
en komrnitte med uppgift att utarbeta ett förslag till en revidering av
jordbruksbeskattningen och enligt utskottets åsikt borde i detta uppdrag
ingå att noggrant utreda på vilket sätt förenämnda orättvisa mellan jordbrukarna skulle kunna undanröjas. Landskapsstyrelsen borde således uppmanas att påskynda nämnda kommittes arbete och sedan i sinom tid inkomma

J

till landstinget med en framställning innefattande förslag till av kommit I ·
tens utredning påkallade lagändringar.
Beträffande den del av motionen som berör åldringsavdraget, hänvisar
utskottet till sitt betänkande i anledning av landstingsman Lindfors
lagmotion i samma ärende (6/1963).
I anseende till vad ovan anförts föreslår utskottet därför vördsamt
att landstinget med förkastande av landstingsman Rickard Lindroths förenämnda lagmotion måtte
hos Ålands landskapsstyrelse hemställa om att inkomma med förslag till sådan ändring av gällande
landskapslag om kommunalbeskattning i landskapet
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-2Åland (20/56) att en större rättvisa vid beskattningen skulle uppnås för innehavare av jordar med
olika avkastningsförmåga.
Mariehamn , den

14 mars

1960~ ~

Ordförande

Närvarande i

Valter Nordas.

Sekreterare~~~

utskottet: ordförand en Valter Nordas, viceordföranden

Viktor Arvidsson och ledamöterna Börje Johansson , Harry Lindfors och
Bertel Söderlund.

