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LAG- och "2KONOMIUT SKOTTETS betänkande N2 9/ 

1963 med anledning av landstingsman Harry 

Lindfors' lagmotion med förslag till landskaps

lag om ändrin .-g av landskapslagen om kommunal

beskattning i landskapet Åland. (6/1963). 

Sedan landstinget över förenämnda lagmotion inbegärt lag- och ekonomi

utskottets betänkande, får utskottet, som i ärendet hört skattedirektö-

ren Jorma Lindberg, härmed vördsamt anföra följande: 

Med hänvisning till utskottets betänkande (7/1961) i anledning av 

landskapsstyrelsens framställning till 1961 års landsting med förslag 

till ändring av samma lag (8/196l)J anser utskottets majoritet (Nordas, 

Johansson och Söderlund) att det i motionen ingående förslaget till åld

ringsavdrag icke kan omfattas under nu rådande förhållanden, emedan det

ta avdrag skulle åstadkomma en kraftig nedskärning av de ekonomiskt sva

ga kommunernas skatteinkomster. Minoriteten (Arvidsson) omfattar däremot 

motionen också till denna del. 

Vad sedan angår det i motionen ingående förslaget om ändring rörande 

barnavdraget finner utskottet det~efogat att barnets löneinkomst icke 

skulle få inverka på barnavdraget på grund av att genom den föreslagna 

åtgärden, barnen skulle uppmuntras att under sommarmånaderna skaffa sig 

förvärvsinkomster. Dessutom har skattedirektören Lindberg framhållit att 

de föräldrar, vilka i sina skattedeklarationer uppgiva barnens inkomster 

bliva hårdare beskattade än de föräldrar, som underlåter att göra det, 

vilket ofta är fallet. Det är också svå rt för skattemyndigheterna att 

kontrollera barnens inkomster, emedan de i de flesta fall är befriade 

från erläggande av förskottsskatt och emedan de ofta utföra arbet·e hos 

enskilda arbetsgivare, vilka icke äro skyldiga att till skattemyndighe

terna avlämna kontrolluppgifter. 

Utskottet har i anledning av denna motion funnit skäl påpeka att, då 1 

såsom i detta fall, endast ett moment av en paragraf föreslås ändrat, i 

lagförslagets text icke skulle ingå mer än detta moment. Utskottet anser 

att det därigenom skulle bliva betydligt enklare att få reda på vilket 

moment, som ändrats. Lagberedningssekreteraren Rolf Sundman har också 

förordat ett dylikt förfarande samt uppgivit att man i Sverige förfar 

på samma sätt och att man i riket alltmer övergår därtill. 

Med hänvisning till vad som ovan anförts får utskottet härmed vörd

samt föreslå 

att Landsiilinget måtte antaga det i förenämn

da lagmotion ingå ende lagförslaget sålydande: 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland . 

I enlighet med ~ lands landstings beslut ändras landskapslagen den 18 

juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet Å1and (20/56) 11 § 2 mom. 

sådant det lyder i landskaps lagen den 4 juli 1962 (31/62) såsom följer: 

11 ~. 

Då hustru beskattas skilt, må avdraget beviljas den make, vilken en

sam eller huvudsakligen försörjt barnet. För barn, som själv har in

komst, må avdrag göras blott till den del sagda inkomst understiger det 

av fullmäktige fastställda beloppet. Utgöres barnets ovannämnda egna 

inkomster av löneinkomst, må avdraget dock göras till fullt belopp ·. 

Denna landskapslag tillämpas första gången v id beskattningen av 196 3 

års inkomster. 

Mariehamn, den 14 mars 1963. 

Få' lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Ordförande 
0'~~-

Valter Nordas.~ ;(\ 

Sekreterare ~~~ 
Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

Viktor Arvidsson och ledamöterna Börje Johansson, Harry Lindfors och 

Bertel Söderlund. 


