
N~ 5/1955, 

LAGUTSKOTTETS betänkande N~ 5/19.55 med anled
ning av landstingsmannen Rauha Åkerbloms m.flas 
hemställningsmotion (Ng 11/1955) om sådan ändring 
av § 121 i kommunallagen för landskommunerna i 
landskapet Åland, att minimi- och maximigränserna 
för barn- och grundavdragen vid kommunalbeskatt
ningen höjas till i motioaen...angivna belopp. 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskot

tets utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vörd-

sammast framhålla följande3 
De i kommunallagen för landskommunerna i landskapet Åland fastställ 

da minimi- och maximigränserna för barn- och grundevdrag vfd kommunal- /. 
Deskattningen äro visserligen lägre än motsvarande belopp i rikets 
lag, men de motsvara enligt utskottets uppfattning väl behoven och för 
hållandena i landskapeto Man måste nämligen taga i betraktande, att 
skatteunderlaget i landskapets l~ndskommuner icke möjliggör ökade av
drag av denna natur och att de möjligheter till avdrag, som redan fin
nas, i allmänhet inte utnyttjats. Skulle minimibeloppen höjas och la

tituderna utvidgas, på sätt motionärerna föreslagit, innebure detta 
att en stor del av skattebetalarna helt och hållet ginge fria från 
skatt, särskilt i mindre kommuner, och att skatteöördan för andra 
skattebetalare i sådana kommuner bleve oskäligt betungandeo 

I anseende härtill och då motionärerna helt och hållet synes hava 

förbisett de barnbidrag, som utbetqlas ur statsmedel och som i icke 

oväsentlig grad underlätta barnrika familjers försörjningsmöjligheter~ 
har utskottet icke omfattat motionen. ~ härtill slutligen kommer, att 

landstinget i en nära framtid har att emotse framställning om revision 
av hela lagstiftningen om kommunalbeskattning, och frågan om dessa av

drag då lämplKgast prövas i relation till skattelagstiftningen i öv- ~ 

rigt, får utskottet för landstinget vördsammast föreslå, 

att landstinget ville förkasta motionen. 
Mariehamn den 14 mars 19550 

På lagutskottets vägnara 
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are. 

Närvarande i utskottet & Jan Erik Eriksson, .ordförande, Nils Dahl
man, Paul Påvals, Helge Klingberg och August Johansson. 
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