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LAGUTSKOT1ETS betänk 
ande N:o 2/1941 med anled-

ning av landsJcapsnä . . . 

Å 
mndens fi>amställning till 

lands 1.,..,.,, t ..... uus ing om försl . . . 
å ag till landskapslag an-

g ende ändring av § 112 1 la.ndska pslagen den 21 

~ugus ti 1930 
om kommunallag för landskonnnunerna 1 

landskapet Åland 8 amt § 86 i landskapslagen den 

15 . 
december 1931 om kommunalförvaltning i Mariehamr, 

sådant sistnämnda 1 
. , agru.m lyder i landskapslagen de1:. 

31 december 1940. 

I anledning av förenämnda framställning· , varöver landstinget inbegärt lag., 

utskottets betänkand8 , .får utskottet vördsammast fioamhålla följande: 

Landskapsnämndens framställning syftar till att bibehålla de kommunala 

skatteavdragen ~ id desamma~ s Oin sedan kommunallagarnas 1 landskapet till• 

komst medgivits. Detta synes ?Md hänsyn till kommunernas behov av skattein~ 

komster ooh den libera.U·tet, som kommunallagarna. i alltriänhe·t med avseende å 
, 

skatteavdragen medgiva, även vara riktigt. 

Det har ifråga.satts~ huruvida en lagändring överhuvudtaget vore nödvänd'ig 

för att taxeringsmyndighterna skola kunna avvisa yrkanden på avdrag för 
, 

konjunkturskatt till staten och.för förmögenhetsöverlåtelseska.tt. V~d sist-

nämnda skatt beträffar t<r de det vara utan vidare klart,. att den icke skall 

få avdragas vid deklarationen, då förmögenhetsöverlåteisebeskattnfogen~ ehu

ru den skattskyldiges ekonomiska prestation benämnas skatt~ är avs_edd att. 

drabba förmögenheten och i reali.teten sålunda innebär en kapitalförlust ur 
. . . 

den beskattades synpunkt •. Däremot torde taxeringsmynd:tgheterna icke kunna 

undgå att medgiva avdrag för erlagd konjunkturskatt, då de lagrum, på vi:J,ka 

avdragsyrkande grundar sig, äro så stiliserade att~ omfatta samtliga skat

ter till staten. ifall lagarna icke undergå ändring., . 

En lagändring synes därf'Br vara ofrånkoll1lig, ifo.l.;L _land.stinget ställer 

stg på den ståndpunkten att konjunkturskatten till staten icke skall få av

dragas. Vid såd~nt förhållande gäller det att taga ställning till .frågän 

0m avdrag för sagda. skatt skäligen bör beviljas eller icke. 

Till sin struktur är konjunkturskatten fullkomligt ensartad med inkomst• 

00h förmögenhetsskatten, ty såsom skattbar inkomst enligt lagen om konjunk• 

turskatt skall anses den del a-v sktlttskyldigs inkomst, vilken överstiger den 

skattskyldiges normala.i ·enligt fastställda normer bes:fl.limda inloms t av ~issa 1/ 

inkomstkällor, beräknad enligt lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt. Men 

då å andra ~ida.n endast den onormalt höga inkomsten är föremål för konjunk-
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r,t! vdrag för erlagd konjunktursko.tt 1 sj•• 
och rätten till a a~n 

turbeskattning rna genom skatte lättnader komme a.tt 
ne inne bära., att kommune k')ni, 

verket skU d samt skatte lättnaderna för dem konnn 
konJ"unkturbeskatto. e, e a.tt 

pensera de t 1 
inkomster varit andas norma a, syne 8 det 

drabba skattedragare, vilkas , icke 
.. beviljande av avdrag för sådan skatt. Under råclo 

va:ira skäl att gå . in for ·l'ld.e ' 

då 
kat'teuiiderla.get till följd av många sa.mverka.me 0 tidsförhållanden, s - · m .. 

f .. odafr.bliva försvagat, kunna kommunerna icke helJ.a·" 
ständigheter kan orm · . · 8.t.., 

k t t k .. llor så mycket mindre som de icke i likhet med a+-stå från sina s a e a , . ,,a.ten 

fi Skatte'l(ållor för att fylla sina ordinära behov. Jrunna ut nna nya 

Utskottet, som sålunda 1 denna fråga delar landskaps~mndens uppfött;rd tg, 

har därför teslutat förorda de föreslagna lagändringarna. 

Under remissdebatten hava särskilda talare framställt yrkanden på att de 

avdrag, som i gällande kommunallagar medgivas rdr livförsäkrad sknttebeta

lare, skola indragas, varjämte ett förtydl1$ande stadgande, enligt Vilket 

premier_na till folkpens1oner1ngsanstalten kunde avdragas, ansetts nödvänd1gt
0 

Då lagändringsin1t1ativ i sagda. avseenden likväl icke föreligger, anser sig 

utskottet av fvmella ekiil förhindrat att ingå på sakligt utlåtande 1 dessa 

punkter. 

Hänviso.nde till ovansagda får utskottet vördsammast för lands tinget före~ 

slå, 

att lands tinget ville godkänna landskapsnärnn•· 

dens ffla.mställn1ng. 

Mariehamn den 20 februari 1941. 

På lagutskottets vägnar: 

----
/4~ 

Närvarande i utskottet: Tor Brenning J h , o annes 
Jqnatan Sjöblom samt suppleanten Arth ' ur La.rson. 

{'~~ 
Holmbe4., Herman Mattsson, 
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