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. LAG- och EKONOMIUT SKOTTET S betänkande m 9/1965
med anledning av landstingsman Folke Woivalins
m9;1965.
m.fl. landstingsmäns hemställningsmotion om att
landskapsstyrelsen i brådskande ordning vidtager
sådana åtgärder, att nya, lägre kubikmetertal per
ha i de olika skatteklasserna erhålles, v ilka
bättre motsvarar de åländska skogarnas verkliga
tillväxt. (m 1/1965) .
Sedan Landstinget över förenämnda motion inbegärt lag- och ekonomiutskottets betänkande har utskottet, som hört forstmästarna Bertel Lindroos och Bo Högnäs, behandlat ärendet och -får vördsamt anföra följande ~
Om utskottet rätt uppfattat motionens syftemål avses därmed en hemställan om åtgärder i anledning av att den till grund för beskattningen
beräknade återväxten av skogen icke motsvarar det verkliga förhållandet .
Forstmästaren Bo Högnäs har dock för utskottet framh å llit, att man icke
pä basen av den utredning han numera färdigställt 9 kan avgöra huruvida
gällande klassificering är riktig, varför det icke vore möjligt att
summariskt sänka produktionstalen. Endast på grund av nya boniteringar
enligt ett nytt klassifikationssystem kunde den verkliga återväxten
fast ställas.
Det kan tilläggas, att vid :statsbeskattningen tillämpas en beräkningsgrund, som ligger tvenne klasser eller ca 20 % högre än v j_d kommunalbeskattningen, ett förhållande, som enligt utskottets uppfattning
ifråga om statsbeskattningen borde rättas till så att produktionstalen
jämställes med dem som tillämpas vid kommunalbeskattningen.
Med hänsyn härtill och då de i motionen föreslagna åtgärderna i
detta skede ännu icke kan vidtagas, föreslår utskottet
att Landstinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att landskapsstyrelsen noggrant följer utvecklingen i sagda avseende och så snart möjligheterna det medgiva, v idtager sådana åtgärder att
de till grund för beskattningen liggande produktionstalen i görligaste mån motsvara skogarnas
verkliga tillväxt.
Mariehamn, den 19 november 1965.
På lag- och ekonomiutskottets vägnar:

-

/~~~-

Valter Nordas
ordförande.

./. ~a~
sekreterare.

Närvarande: ordför~nden V1?-lter Nordas, viceor df örand e n Viktor· Arvidsston (delvis) samt l e damöterna Börje Johansson 1 01.of Lindström och Berel Söder lund.
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