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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

8/1975-76 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning med förslag till ändring av land

skapslagen om kommunalskatt för bostadsinkomst 

i vissa fall. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovannäTIIllda 

framställning. Med anledning härav har utskottet hört lantrådet Alarik Häggblom, 

landskapsstyrelseledamoten Stig Holmberg och lagberedningschefen Sune Carlsson. 

I motiveringen till landskapsstyrelsens framställning anges att lagförslagets 

ändring av 7 §motsvaras av rikets lag (FFS 1047/74). Utskottet har likväl 

funnit att lagförslagets 7 § 1 mom. gällande definitionen av "bostad i skatt

skyldigs ägo" inte såsom i rikets lag omfattar sådan bostad, som den skatt

skyldige innehar såsom delägare i dödsbo. Då e~t sådant bostadsinnehav kan 

jämställas med bostadsinnehav på grund av delägarskap i sammanslutning har 

utskottet ansett det vara skäl att föreslå en ändring av lagförslagets 7 § 1 mom. 

så att i definitionen inbegripes även bostad, som skattskyldig innehar såsom 
delägare i dödsbo. 

Utskottet föreslår en redaktionell ändring i lagförslagets 9 §. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget med 

följande ändringar: 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt för bostadsinkomst i 

vissa fall. 

I enlighet meQ Landstingets beslut ändras 2 §, 3 § 1 mom., 7 § 1 mom. 9 § 

och 10 § samt 2 kapitlets rubrik, landskapslagen den 7 februari 1974 om kom

munalskatt för bostadsinkomst i vissa fall (2/74) såsom följer: 

2 kap. 

Bostadsinkomst av annan än fritidsbostad. 

2 §. 
(Såsom i landskapsstyrelsens framställning). 

3 §. 

(Såsom i landskapsstyrelsens framställning). 

7 §. 
I denna lag avses med bostad i skattskyldigs ägo sådan byggnad som han 

äger eller del därav jämte tomtmark så ock byggnad, del därav eller lägenhet 
jämte tomtmark, som han innehar på grund av äganderätt till därtill berät-
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tigande aktier eller andelar i samfund eller såsom delägare i sammanslutning 

eller dödsbo , när byggnaden , delen eller , lägenheten användes på sätt som av

ses i 1 §. 

9 §. 

Bostadsinkomsten av bostad , som tillhör sammanslutning eller dödsbo , fast

ställes för detta eller för de delägare i sammanslutningen eller dödsboet, som 

använder bostaden, på i 1 § denna lag avsett sätt . 

10 § . 

(Såsom i landskapsstyrelsens framställning) . 

(Såsom i landskapsstyrelsens framställning) . 

Mariehamn den 28 mars 1976 . 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Q~~.,_--A. 
RolYca;lson 

ordfi:irande 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carlson , viceordföranden Sundberg samt 

ledamöterna Berg, Björklund och Lundberg . 1
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