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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 32/1975-76 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskapslag om kom

munalskatt på inkomst. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande nr 

11/1975-76. 

Stora utskottet, som hört skattedirektören Jarl Herrnansson, har efter omröstning 

beslutat stöda framställningens princip sådan den uttrycks i lagförslagets första 

paragraf, enligt vilken rikets lag om skatt på inkomst och förmögenhet skall till

lämpas i landskapet, såvida inte i landskapslag om kommunalskatt på inkomst 

intagits därifrån avvikande stadganden. Vid omröstningen i denna 

huvudfråga stöddes framställningen av ledamöterna Arvidsson, Karlsson, Sanders, 

Söderlund, öberg och Hagström,medan lag- och ekonomiutskottets förslag,likväl 

ändrat så att lagens temporära tillämpning skulle omfatta tre år i stället för 

två, stöddes av ledamöterna Bengtz, Boman, Dahlen och Söderström. 

I frågan om vilken myndighet som skall fastställa grundavdragets och barnavdra

gets belopp stöddes framställningen också häri av ovannämnda majoritet, medan 

samma ledamöter, som ovan utgjorde minoriteten, röstade för bibehållandet av 

denna rätt hos envar kommuns fullmäktige. 

Vad gäller det i lagförslaget ingående hyresavdraget beslöt utskottet enhälligt 

föreslå uteslutning av förslagets 9 § i sin helhet. Visserligen har tanken bakom 

förslaget sitt 'berättigande, men en utbyggnad av nugällande hyresbidragssystem 

vore en riktigare väg att gå än den i framställningen föreslagna, eftersom stad

gandet skulle bli svårtillämpat, och verkningarna, innan en provbeskattning ut- , 

förts, svåra att överblicka. 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget sålydande: 

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

om kommunalskatt på inkomst. 

I enligt med Landstingets beslut stadgas: 

1-8 §§. 
(Lika som landskapsstyrelsens framställning). 

(Uteslutn.) 
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9-12 §§ . 

(Lika som 10-13 § § i landskapsstyrelsens framställning) . 

Mariehamn den 10 maj 1976 . 

På . stora utsko~~ vägnar: 

~~g~~A~· . ordförande - · 
..A...~-c...-t::..>"--~~-... 

Max Carlberg 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet: ordföranden Hagström ~ viceordföranden Söderström, leda

möterna Arvidsson , Bengtz, Tage Boman (delvis) ~ Dahlen(delvis), Roald Karlsson , 

Sanders , Rodmar Söderlund och Öberg samt ersättaren Olof M. Jansson (delvis) . 


