
fil_ 7/1959. 

295 
LAGUTSKOTTETS betänkande N2 7/1959 över land

skapsstyrelsens framställning t ill Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om tillämp

ning av beskattningslagen i landskapet Åland. 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

Av regeringens proposition till 1957 års Riksdag med förslag till 

beskattningslag och därtill ansluten lagstiftning framgår, att lagen, 

sådan den föreligger, är resultatet av ett mera än trettioårigt lag

stiftningsarbete. Redan 1926 års riksdag beslöt uppmana regeringen att 

taga under övervägande, huruvida icke deklaration av inkomster såväl 

för stats- som kommunalbeskattningen kunde ske på samma blankett samt 

stats- och kommunalbeskattningen även i övrigt sammanslås sålunda., att 

en enda nämnd skulle verkställa beskattningen och vardera beskattnin

gens beredningsorgan bringas i en möjligast fast och intim sam- och 

växelverkan. Regeringspropositioner med i huvudsak d~tta syftemål -

beskattningarnas förenande under samma beskattningsorgan - förelades 

olika riksdagar, dock utan att leda till lagstiftning förrän vid 1958 
års riksdag. Under årens lopp hade frågan passerat olika stadier av be

redning, varvid den bland annat sammankopplats med ett förslag att i 

samma lag - skattelagen - sammanföra och förenhetliga även grunderna för 

de båda slagen av beskattning. Än så länge hava de olika intressegrupper

na likväl icke kunnat enas om en gemensam skattelag, men fördelarna av 

ett gemensamt beskattningsförfarande - en gemensam beskattningslag -

hava under det allsidiga beredningsarbetet framstått så klart, att be

skattningslagen av den 12 december 1958 kunnat stiftas. 

I regeringspropositionen till 1957 års Riksdag framhålles bland annat: 

"Vad först och främst nödvändigheten av att förena stats- och kommu

nalbeskattning en beträffar, äro nackdelarna av skilda beskattningar 

uppenbara. Varje skattskyldig måste uppgöra tvenne skilda deklara

tioner, vilka .i huvudsak innehålla samma uppgifter. Likaså komma de 

skattskyldiga att få avgiva eventuellt erforderliga ti lläggsuppg ifter 

åt tvenne olika beskattningsmyndigheter, statens skattenämnd och 

taxeringsnämnden. Dessa nämnder komma å sin sida att bedöma samma fak

ta skilt och komma härvid v id sin prövning ofta till olika resultat. 

Vidare måste ändring i beskattning, som verkställts av olika nämnder, 

sökas till en del hos skilda organ för lagskipning, och även deras av

göranden i samma fråga kunna utfalla olika. Allt detta medför en be

tydande mängd sådana kostnader för både de skattskyldiga och den offent-
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liga hushållningen, staten och kommunerna, vilka kunna undvikas genom 

gemensam beskattning, varvid olika beskattningsresultat äro ägnade att 

välla förvirring och rättsosäkerhet." 

Den av riksdagen antagna beskattningslagen har eliminerat dessa 

nackdelar. En skattedeklaration, ett beskattningsförfarande, ett gemen

samt ändringssökande, en debitering och en uppbörd äro de påtagliga 

vinningarna med lagen. Dessutom förenklas debiteringen och uppbörden av 

de kyrkliga skatterna, vilka åsättas på grund av det fastställda skatt

öreantalet, samt folkpensionspremien och skogsvårdsavgiften, vilka 

även fastställas i samband med kommunalbeskattningen. 

Ifråga om det intrång, som beskattningslagen gör på den kommunala 

självbestämningsrätten, framhåller beskattningsJagsutskottet i sitt be

tänkande över regeringspropositionen bland annat: "Enär självbeskatt

ningsrätten utgör grunden för den kommunala självstyrelsen, bör vid 

sammanslagningen av beskattningarna förfaras så, att denna kommunerna 

tillkommande beskattningsrätt icke kränkes. Enligt regeringens proposi

tion skulle kommunen fortfarande själv f å besluta angående kommunal

skattens totalbelopp under ettvart finansår samt om uttaxeringen per 

skattöre. Likaså skulle kommunen utse hälften av medlemmarna i den 

skattenämnd, som verkställer beskattningen, och i den prövningsnämnd, 

som behandlar skatteanmärkningar. Kommunerna skulle även ha rätt att 

söka ändring i den kommunala beskattningen samt att bliva hörda i vissa 

angelägenheter rörande skatteförvaltningen, innan avgörande i dem fat

tas. Utskottet anser, att dessa i regeringens proposition ingående 

principer samt lagförslagets övriga enskildheter innebära en tillräck

lig garanti för, att en sammanslagning av beskattningarna i eriL:ighet med 

propositionen icke kommer att kränka kommunernas beskattningsrätt. 11 

Lagutskottet har citerat ovanstående, enär dess uppfattning helt 

sammangår med beskattningsJ.agsutskottets. Sistnämnda utskott framhåller 

ytterligare, att det vidtagit ändringar i vissa stadganden rörande be

skattningsmyndigheternas organisation, avsedda att förverkliga de ovan 

uttalade principerna, samt att det även förutsätter, att inom den sam

manslagna skatteförvaltningen olika skattebetalares intressen allt id 

komma att beaktas opartiskt. 

Vid ärendets behandling har utskottet såsom sakkunnig hört länsrådet 

Ruben Kalm, som på tjänstens vägnar bevistat av finansministeriet anord

nat informationstillfälle med avseende å den nya beskattningslagens till

lämpning och som för utskottet framhållit, att landskapet Åland sanno

likt kommer att bilda ett skattedistrikt under ledning av en skattedi-
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rektör, och att i varje kommun skall tillsättas en skattenämnd i enlighet 

med stadgandena i lagen. Skattedirektören fungerar som ordförande i 

skattenämnderna, vilka dock var och en skall hava en viceordförande, 

förordnad bland medlemmarna i den grupp, som finansministeriet till

sätter. Deklarationerna inlämnas till den kontaktman, som skattebyrån 

förordnar för varje kommun och vars biträde kan påkallas vid deklara

tionen, samt vidarebefordras av denne till skattebyrån, vars tjänste-

män genomgår deklarationerna, infordrar möjligen nödigbefunna komplet

terande uppgifter av den skattskyldige samt bereder ärendena. Därefter 

översändas deklarationerna till skattenämnderna, som fastställa 

s t o r 1 e k e n av den skattbara inkomsten (förmögenheten), men 

icke behöva befatta sig med några andra uträkningar. Det ankommer så-

lunda på skattenämnderna att avgöra alla p r ö v n i n g s f r å g o r, 

som kunna uppkomma i samband med beskattningen. Det är naturligt att 

skattedirektören icke skall kunna leda ordet vid var je sammanträde i 

alla skattenämnder, utan att fastmer viceordförandena oftast skola 

träda i funktion, men då såväl statsombudet som det kommunala ombudet 

äro berättigade att samtidigt närvara vid skattenämndernas sammanträ

den, kan man med hänsyn till deras sammansättning förutsätta att nödig 

person- och ortskännedom skall vara representerad. I praktiken beräk

nas det stora flertalet deklarationer icke komma att bereda skattenämn

derna så mycket arbete, då ärendena överl ämnas till dem i berett skick, 

och antalet sammanträden icke att bliva så stort som tidigare, då 

skattenämnderna även hade att taga befattning med räkneoperationer. 

Behandlingen av svårare prövningsfrågor och frågor av principiell na

tur kunna koncentreras till de sammanträden, då även skattedirektören 

kan närvara. Efter det deklarationerna behandlats i skattenämnden, åter

sändas de till skattebyrån, som verkställer debitering och uppbörd. 

Dessa beskattningsorgan komma att fungera, även om beskattningslagen 

ej kommer att tillämpas på kommunalbeskattningen i landskapet, ehuru 

antalet tjänstemän vid skattebyrån och medlemmar i skattenämnderna 

visserligen blir mindre. Men dubbla skattenämnder - en statens och en 

kommunens - komma då att såsom hittills vara verksamma i kommunerna, 

vilket förhå llande ytterligare kommer att understryka nackdelarna med 

det nuvarande beskattningsförfarandet. Som personlig uppfattning har 

länsrådet uttalat, att beskattningen enligt den nya lagen kommer att 

bliva enhetligare, noggrannare och till resultatet bättre för staten 

och därigenom även för kommunerna. Restindrivningen bleve i statens re

gi effektivare även för kommunernas del, till synnerlig nytta för kom-

i: 
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munerna, vilka enligt beskattningslagen 116 § förövrigt genast efter 

första uppbörden oberoende av uppbördsresultatet skola få lyfta 96 
procent av kommunalskattens totalbelopp, utan att behöva befatta sig med 

restindrivningen. Återstoden redovisas årligen inom loppet av fem år. 

Ifråga om kostnaderna vore det troligt, att dessa för kommunernas vid

kommande - liksom även för statens - komme att ökas i förhållande till 

de tidigare kostnaderna, men med hänsyn till den effektivare beskatt

ning, som kan emotses, samt de många andra fördelar, som lagen medför 

både för det enskilda och det allmänna, syntes denna omständighet icke 

böra tillmätas avgörande betydelse, helst kommunernas andel i beskatt

ningskostnaderna maximerats, på sätt lagens 136 § stadgar. 

Efter allsidig prövning har utskottet beslutat förorda lagens till

lämpning även i landskapet Åland, tvenne medlemmar dock efter tvekan, 

vilken tvekan bottnar i en farhåga, att landskapet, om i riket stiftas 

en skattelag med gemensamma beskattningsgrunderför den statliga och 

kommunala beskattningen, förr eller senare skall ställas inför nödvän

digheten att lämpa sin kommunalbeskattning efter rikets och antaga även 

en sådan lag samt därigenom avhända sig en av självstyrelselagstiftnin

gens viktigaste förmåner. Tiå fråga för närvarande emellertid endast är 

om beskattningsförfarandet, hava dessa medlemmar likväl icke ställt 

sig avvisande. 

Ifråga om lagförslagets enskildheter får utskottet framhålla, att ut

skottet funnit uttrycket "Utan hinder av" i början av 1 § mindre till

talande och ersatt detsamma med "Med avvikelse från". Utskottet saknar 

även stadganden därom, huru lagen skall bringas i tillämpning, varför 

utskottet i enlighet med det förfaringssätt, som tillämpades, då lands

tinget antog landskapslagen den 23 november 1948 angående förskotts

uppbörd av kommunalskatt och folkpensionspremie i landskapet Åland, in

fört stadganden härom under en ny 4 §. I en ny 5 § har stadgats om ti

den, när lagen skall träda i kraft. 

Hänvisande till ovansagda får utskottet därför för landstinget 
vördsammast föreslå, 

att landstinget ville antaga nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

om tillämpning av beskattningslagen i landskapet Åland. 
-------

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
Med avvikelse från vad i landskapslagen om kommunalförvaltning i 

landskommunerna i landskapet Åland (16/56), landskapslagen om kommunal-
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förval tning i Mariehamn (22/48) och landskapslagen om kommunalbeskatt

ning i landskapet Åland (20/56) stadgas, skall fastställandet av till 

kommun på grund av inkomst utgående skatt (kommunalskatt) enligt i 

olika landskapslagar stadgade grunder samt dess debitering och uppbörd 

ske såsom i beskattningslagen av den 12 december 1958 (FFS 482/58) och 

med stöd av densamma utfärdad förordning är stadgat. 

Om fastställande och uppbörd av skogsvårdsavgift gäll3r, vad därom 

i 110 och 154 §§ beskattningslagen samt i landskapslagen den 16 april 

1952 om skogsvårdsföreningar i landskapet Åland (10/52) är stadgat • 

. 2 §. 
Kommun i landskapet Åland är skyldig att bidraga till kostnaderna 

för beskattningslagens verkställighet enligt de grunder nämnda lag 

stadgar för kommun i riket. Likaså äga kommunala myndigheter i land

skapet Åland fullgöra de uppgifter, som enligt beskattningslagen åligga 

kommunala myndigheter i riket. Vad i landskapslag är stadgat om taxe~ 

ringsnämnd äge, då fråga är om i denna lag avsedd skatt eller avgift, 

efter det denna lag trätt i kraft, tillämpning på skattenämnd. 

3 §. 
Enskild person, samfund, stiftelse och landskapsmyndigheterna äga 

ställa sig till efterrättelse de stadganden i beskattningslagen, som 

i riket gälla enskilda personer, samfund, stiftelser och motsvarande 

myndigheter. 

4 §. 
För v erkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas sådan 

f örordning, som avses i 151 § 2 mom. i beskattningslagen. 

5 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1960, men av dess verkstäl

lighet förutsatta åtgärder må därförinnan vidtagas. 

Mariehamn den 13 . mars 1959. 
På 

ordförande. 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman 

(delvis), Paul Påvals, Eliel Persson, Gösta Nordman och Bertel Söder

lund (delvis). 


