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LAC:rUT.SKOTTETS be t änkande NQ 6/1947 med anledning 
av landskapsnämndens framställning till Ålands 

landsting angående ändring av land skapslagen om 
kommunallag för landskommunerna i landskapet Åland, 
utfärdad den 21 augusti 1930 •. 

Med. anledning av förenänm.da framställning, varöver lands.tinget inbe
gärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla föl-

j ande 2 

I sin motivering kritiserar landska.penämnden inledningsvis lagutskot -

tets uppfattning i frågan om ordningen fär fastställandet av grunderna I 
för beskattning av lantbruksfasti~het och anser denna uppfattning be
tänklig ur konstitutionell synpunkt. Därvia svne ~ lannskapsnämnden skjuta ! ' 

över målet, ty utskottets uttalande innebär ju icke något annat, än att 
utskottet ansett _sig böra föredraga den sedan år l.930 gällande land skaps- J 

lagen framom den i petitionen föreslagna ändringen• Utskottet har i 'i 

själva verket alls icke anlagt några konstitutionella synpunkter på frå- J 1, 

gan, än mindre velat tillbaka.sätta landskapsnämnden i förhållande till 

länsstyrelsen, utan endast velat el~ vakt om kommunernas självbestämni ngs .. I 
1 

rätt också i beskattningshänseende. Den kommunala taxeringen är ju dock 
1 

en kommunens inre angelägenhet. . ) 
Det måste emellertid medgivas, att taxeringsgrunderna varit i hög grad 

olika i kommuner med förövrigt iikartade förhållanden och att detta va

rit ägnat att skapa missnöje. Utskottet har därfQr beslutat frångå. sin 
tidigare ståndpunkt och omfatta landskapsnämndens förslag, ehuru detta 
dels innebär, att kommunernas självbestämningsrätt beskäres, dels att 

kommunernas medlemmar berövas en besvärsrätt, som tillförsäkras dem i den 
nu gällande la.gen. 
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I princip finnes icke heller något att anmärka mot den föreslagna änd
ringen av ~ 67 1 men en saklig anmärkning är påkallad. Enligt mom. 3 i 

förslaget skola staten och len~s~a~et varR s~a ttskyldi~a för inkomsten av 

sina skogar till tre fjärdedel s r av den uppskattade inkomsten. Emellertid 
stadgar förordningen den 4 februari 1938 angående beskattning av statens 

skogsinkomster i särskilda delar av landet, att nittio p-roeent skall an

se s såsom skattbar inkomst. Då sagda förordning enligt vad utskottet kun

nat finna ännu är gällande i riket, har motsvarande stadgande införts i 

lagförslaget. 
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I motiveringen framhålles beträffance § 108 att ovisshet inom land

skapet rått därom, huruvida ledningaarbe te skall be skattas. Enligt vad 
ut skottet har sig bekant, hnr led.ningsarbetet allmänt i kommunerna be-
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skattats. Ehuru någon tvekan om den nu gällande lagens tillämplighet på I: 

le dnings arbete sålunda icke synes hava fär ekommit, har utskottet ingenting I 
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-. ,ta~tt anmärka. mot paragrafens förtydligande. I förslaget hava mom •. 1 och 

2 
i den nuvarande kommunallagen sammanfcr. ta till ·ett moment• Då detta Dlöj ... 

ligen kan giva upphov till att hänvisningar i andra lagrum till ~ los 
bliva oriktiga, har utskottet önskat bibehålla den nuvarande moment1ndel 
ningen. 

Ifråga om beskattning av sytning har man förfarit olika i olika ko~11U 

ner. Än har sytning ansetts vara skattbar inkomst, i vilket fall sytn1ng 

givaren även beviljats rätt att göra avdrag för motsvarande utgift. Än 
har sytningen alls icke beskattats och därför icke hell~r observerats i 

som avdrag. Principiellt utgör sytning del av vederlag för överlå; else 

fast egendom. ·Ifall köpare åtager sig sytnihgsprestationer, ställes k~pe 

skillingen helt naturligt lägre än om hela köpesumman erlägges kontant. 
~ . 

A andra sidan utgör mottagande av sytning lyftande av köpevederlag och 

borde därför icke betraktas såsom inkoms~ I anseende härtill och då s 

ning även enligt § 24 P• 7 i lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt, g1 

ven den 19 november 1943 /1 icke skall anse_s så.som inkomst, har utskottet 1 
enlighet härmed ändrat .förslagets § ·109 p. l}·• 

Då framställningen i övrigt iclre givit an ledning till någx-a uttaland 

eller anmärkningar från utskottets sida, ffr utskottet f'ör landstinget 

vörd~ammast föreslå, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget, 

sålunda att nedannämnda lagrum erhålla följande 

ändrade lyC1e1se: " 
~ 67 mom. 3. 

Staten och landskapet äro skattskyldiga för inkomst av sådana lant" 

bruks- och övriga fastigheter, vilka icke snvändas till allmänna ändamll, 

samt för halva nettoinkomsten av industriell och annan rörelse, vilken 

med privata företag jämförlig. Inkomster, vilka staten och landskapet e 

hålla från sina skogar, uppska ttas enligt de i 119 ~ mom. 1 omnämnda t 

rin~s~runaer; av sålunda uppska ttad inkomst anses nittio procent såsom 
beskattningsbar inkomst • . Skatt skall icke erläggas för arrendeinkomst, 8 

staten eller landskapet erhåller från utarrenderade b.oställen samt andra 
dylika lägenheter, ej heller för inkomst från produktiva företag, vilka. 

huvudsakligen äro i verksamhet för tillgodoseende av stats-. eller land .. 

skapsinrättningara behov. 

~ 108, 
Såsom inkomst,. på grund varav skatt skall erläggas, anses med sådan 

begränsning., som nedan säges,, skattskyldigs samtliga årsintä.kter i pen .. 

ningar eller penningars värde• 

Såsom inkomst från 1antbruksfast;tghet •••••••••• o.s.v. 

- -
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~ 109 mom. 1. p. l) 
Såsom inkomst anses icke: 
1) vad som t· · ·· 

orva.:rvats genom giftorätt i 
oskiftat bo, i hemföljd ell o , morgongåva eller fördel av 

er genom gava arv t t 
komiss till make eller ar . .. , ' es amente eller .fidei-

vinge i ratt upp 11 
ler sytning; dock räkn 0 • - e er nedstigande led,, ej hel-

. as sasom inkomst (uteslutnin ) 
penninga r eller varor s ., g sådant understöd 1 , om pa grund av åt a 
å bestämda tider erläggas! agan e eller annan förpliktelse 

Mariehamn a 18 en november 1947. 
På lagutskottets vägnar: -

Närvarande i utskottet. T . or Brennino- oro för d , , - an .e, Herman 
Sj .. bl 

o om, Gunnar Jansson och Paul 
~fa tts s<t.>n 

' Påvals. 
Jonatan 
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