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STORA UTSKOTTETS betänkande m 14/1961 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting med förslag till 

landskapslag angående ändring av landskapslagen 

om komm.unalbeskattning i landskapet Åland. 

(m 8/1961) 
Landstinget , som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande m 7/1961, har däröver inbegärt stora utskott·ets utlå tande f 

stora utskottet har vid ärendets behandling kunnat konstatera-,_ att 

lagförslaget behäftas av vi~sa formella och sakliga bristfälligheter, 

Med anledning härav har utskottet hört lagberedningssekreteraren_, vice-

häradshövdingen Rolf Sundman. 

Den i lagförslaget berq~da 10 § har ändrats genom 1andskapslag av 

den 9 maj 1958, vilken omständighet icke har observerats. I 10 § 11) 
punkten åberopade lag medges skattskyldig rätt att från sin inkomst av

draga såsom följd av förändring i kursen för utländskt mynt uppkommen 

ö~-kning av kapitalet för gäld under vissa villkor. stadgandets bibehål

lande och utformning torde icke kunna fastslås utan särskild undersök

ning, 

Av landskapsstyrelsens allmänna motivering framgår, att avsikten va

rit att till 11 § foga ett mot lagändringarna i riket (FFS 521, 522/60) 
svarande sådant tillägg, att för barn, som haft löneinkomst, men icke 

annan inkomst , barnavdrag får göras även om denna inkomst skulle uppgå 

till större be lopp än det av fullmäktige fastställda barnavdragsbelop

pet, Något dylikt tillägg har dock icke införts, utan har ifrågavarande 

bestämmelse samma utformning som tidigare. 

Ytterligare hade enligt utskottets åsikt i den allmänna motiveringen 

bort ingå en närmare utredning därom, huru de nu föreslagna avdragen och 

avdragsjusteringarna skulle komma att påverka kommunernas skatteunder

lag ooh det därav beroende skattörets storlek. 

På grund av dessa omständigheter och då enligt stora utskottets för

menande lag- och ekonomiutskottet med sina begränsade möjligheter, 

främst i tid, icke heller hunnit frambringa nödig utredning över de 

föreslagna avdragens på följder, har stora utskottets majoritet, ehuru 

den ansåg framställningens beredning vara brådskande, icke ansett sig 

kunna ingå i vidare prövning av densamma, varför den påyrkade lagförsla

gets förkasiande. Majoriteten, som i princip ställer sig välvilligt till 

flertalet av de föreslagna ändringarna, ansåg att ännu en vid höstses

sionen 1961 antagen lagändring med tanke på de skattskyldigas situation 

kunde stadgas vara gällande vid beskattningen av inkomst under skatte-
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året 1961. Denna lag torde väl kunna,bringas i kraft till beskattningens 

påbörjande i februari-mars månad följande år. De skattskyldigas intres

sen åter kunde bevakas genom lämnande av nödiga förhandsupplysningar 

i tidningspressen och de sedvanliga skattedeklarationsanvisningarna. 

Därtill äro flere av avdragen sådana, att de automatiskt kunna beak-

tas av skattemyndigheterna redan genom att nödiga uppgifter erfordras 

för statsbeskattningen. 

Minoriteten inom utskottet däremot anså g; att lagförslaget borde 

färdigberedas under nu pågående landstingssession, då. de skattskyldi

gas l ikberättigade ställning i f örhå llande till medborgarnas i det öv

riga riket i möjligaste mån utan ytterligare dröj"små l borde efter

strävas. Redan genom att den nu behandlade lagändringen kan bliva till

lämplig tidigast vid beskattningen av inkomst under innevarande skatte

år mot år 1960 i riket, har skattebetalarna på Åland försatts i sämre 

läge. 

Med hänvisning till det ovananförda får stora utskottet vördsamt 

föreslå · 

att lanillstinget må tte förkasta lagförslaget. 

För den händelse att land / stinget omfattar stora utskottets förslag, 

föreslår utskottet vördsamt, 

att landstinget i samband med tredje behand

lingen av lagförslaget måtte hemstäl l a hos 

landskapsstyrelsen, att denna till hästsessionen 

1961 ville inkomma till landstinget med ett 

nytt förslag till landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om kommunalbeskattning i land

skapet Åland och därvid beakta de av stora ut

skottet påtalade bristfälligheterna och anlagda 

synpunkterna. 

Mariehamn den 23 mars 1961. 

På stora utskottets vägnar: 

./. 
se reterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 
;~deon Matt~sson samt ledamöterna Edvin Öst ling, Erik Sundberg, Uno 

orbom, Sigurd panielsson, Gustav Adolf Boman, Karl Sundblom, Uno Kal
man och August Oström. 


