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STORA UTSKOTTETS betänkande m 36/1965 med an

ledning av land~kapsstyrelsens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag an

gående ändring av landskapslagen om kommunalbe

skattning i landskapet Åland. (m 2/196 5). 
Land~tinget, eom i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande m 15)1965, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

~tora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta 

det i lag- och ek~nomiutskottets ovannämnda betänkande framställda för

slaget jämte motivering med följande ändringar. 

Enligt f ör~laget skulle lagen som sådan tillämpas första gången vid 

beskattningen av 1965 års inkomster, vilket dock särskilt beträffande 

11 § svårligen läter sig genomföras. I 11 § stadgas om barn- och grund

avdrag m.m. Dessa avdrag äro normerade till vissa latituder, inom vilka 

kommunens fullmäktige äga fastställa avdragets belopp. Fullmäktige fat

ta beslut härom under skatteäre~ vilket torde vara i princip riktigt. 

Dä lagändringen under inga omständigheter h1nner bliva slutligt fast

~tälld under innevarande är böra fullmäktige fatta beslut om ifrågava

rande avdrags storlek för år 1965 inom ramen för vad de nu gällande 

latituderna tilläter. De föreslagna nya latituderna kunna säledes icke 

göras gällande för år 1965. Förutom stadgandena om barn- och grundavdrag 

föreslås jämväl 6 mom. under 11 § ändrat. Detta stadgande tillämpas ef

ten~rövning, varför detsamma möjligen kunde göras tillämpligt även för 

år 1965, då lagen torde träda i kraft före beskattningens verkställande 

under är 1966.· Emellertid synes det vare sig av lagtekniska eller över

skådlighetsskäl vara tillrådigt att uppspjälka till.ämpligheten av stad

gandena under samma paragraf på olika tidpunkter och år, varför utskot

tet i slutstadgandet vidtagit den ändringen att hela 11 § skulle till

lämpas , först vid beskattningen av 1966 års inkomster. 

I fråga om stadgandena i förslagets 10 § torde om dessa avdrag kunna , 

sägas att de till sin natur äro sådana att skattenämnden, såvitt nödiga 

uppgifter föreligger, skola beakta dem automatiskt utan att den skatt

skyldige direkt påyrkat berättigat avdrag. Ehuru de skattskyldiga icke 

hinna erhålla kännedom om de ökade avdragen till uppgörandet av dekla

rationen för år 1965 1 synes stadgandet därför dock kunna tillämpas vid 

beskattningen av sagda års inkomster genom att skattenämnden vid be-

skattningen rättar de för lågt upptagna avdragen. [ 

Vad slutligen det av lag- och ekonomiutskottet föreslagna klämförsla

get beträffar har detsamma i övrigt omfattats av stora utskottet, för

utom att "i brådskande ordning", med tanke på nödvändigheten av att av-
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vakta aren kommande regeringspropositionens behandling i rikslagen som 

kan förväntas bliva rätt långvarig, utbytts mot "så fort möjlighet där- 1 

till föreligger". Ehuru det enligt utskottets förmenande för landskaps

framställningens avgivande således är nödvändigt att avvakta riksdags

behandlingens utgång, torde landskapsstyrelsen redan f örhandsvis göra 

sig förtrogen med frågan för undvikande av onödig tidsspillan. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd

-eamt föres lä 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styre lsens framställning ingående lagförslaget i 

enlighet med lag- och ekonomiutskottets betänkande, 

dock sålunda att slutstadgandet erhåller följande 

lydelse: 

~lut~tad~andet. Stadgandet i 10 § tillämpas första gången vid be

ekattn~ngen av 1965 ärs inkomster och stadgandet i 11 § första gången I 
vid beskattningen av 1966 års inkomster. 

Dessutom föreslår ~tora utskottet vördsamt I 

att Landstinget måtte hemställa hos landskaps

styrelsen, att denna så fort möjlighet därtill fö

religger ville inkomma till Landstinget med förslag 

till landskapslag avseende en totalreform av lant

bruks- och skogsbeskattningen, som innebär en över

gång till beskattnig av verklig inkomst. 

Mariehamn den 11 december 1965. 

På stora utskottets vägnar: 

A~1:=-
ordförande. 

./. Erik R~k 

s kreterare. 

Curt Carlsson, ledamöterna Uno Förbom, Gustav Adolf Boman, Edvin Öst

ling, PhiLip Eklöw, Folke Woivalin, Runar Wilen, Einar Hambrudd och 

Lars Eriksson. 
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