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STORA U".rSKOTTETS betänkande nr 40/197f-

73 E1ed anledning av Ålands landsknpssty-' 

relses framställning till Ålands lands.

ting oed förslag till landskapslag om kom

munalskatt för bostadsinkomst i vissa fai1, 

landskapslag angående ändring av landslcaps

lagen on kor::nnunalbeskattning i landskapet 

Åland samt landskapslag om ändring av ;La:pd

skapslagen 0E1 kor::n:mnalskatt för gårdsb;ru~. 
'-

Lands t in get, som i ärendet fått E10ttaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande nr 12/1972-73 har däröver inbegärt stora utskottets ut-' 

låtande. 

Stora utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom, 

0IL1fattar de principer som lagförslaget bygger på. Däremot kan ut,

skottet ej helt omfatta lag- och ekonomiutskottets betänkande. V~d 

gäller 2 § i fömaget till landskapslag om kommunalskatt för bosta@..s

inkowst i vissa fall har ju syftemålet med den i rikslagstiftningeµ 

genoDförda ändringen beträffande beskattning av bostadsinkomst var~t 

att nedbringa boendekostnaderna i egen bostad. Stora utskottet kan 

ej inse annat än att sm::nna f öruåner borde stå till buds för ägare 

av egen bostad även i landskapet Åland? och stöder därför inte lag~ 

och elrnnoJJliutskottet i detta hänseende utan oofattar framställni:pgen, 

Vad sedan gäller lagförslagets 8 § har stora utskottet likaså orp

fattat fraraställningen i princip. Stora utskottet har ansett det 

önskvärt 2tt bostadsinkonst av fritidsbostad fastställes till sanw~ 

värde per :t:.1
2 och år i sctDtliga kornEJuner. KoLiwunernas inflytande på· 

beskattningen av dessa förmåner borde i stället för den av lag- och 

ekonomiutskottet föreslagna formen baseras på avdrag från denna in~, 

koust? son envar kODlimn faststiiller för i kornuunen rJantalsskri vnn 

ti.gare av fritidsbostad. 

Vad vidare gäller km:rr:runernas inflytande visavi det värde 9 som 

landskapsstyrelsen fastställer för ifrågavara:ode förmån, ger den nu 

föreliggande lagen helt andra E1ö jligheter än tidigare för la~dskap~

styrelsen att ta hänsyn till kom,rnnernas intentioner; tidigare har 

det .ansetts svårt att inom rau1en för då gällande lagstiftning fast'"'.' 

ställa högre värde för bostadsförnån av fri tidsbostad än av perL1a

nent bostado Stora utskottet har infört ett stadgande orn skyldighe~ 

för landskapsstyrelsen att utfärda all1Jänna anvisningar till skatt~.

närJnderna on tillämpningen av denna paragraf, Det förutsättes, att: 

i dessa anvisningar utfärdas rekomuendationer 01J förfarandet äveJ;J 

i fall, där bostad användes del vis såsor:1 egen fri tidsbostad och de+.

v is för uthyrningo 
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Med hänvisning till det ovanstående får stora utskottet vördsaE1t 
föreslå 

att Landstinget i nedannämnd lydelse 
uåtte antaga 

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

oEl kommunalskatt för bostadsinkoDst i vissa fall. 

I enlighet wed Ålands landstings beslut stadgas: 

1-7 §§. 
(Lika soL1 landskapsstyrelsens förslag) 

8 §. 
(1 mom. lika soi;:1 landskapsstyrelsens förslag). 

(2 DoD. lika soo laDd8ka~ss~rel§.E2.fl_S~f_ö_r_a_l_a~g~l._.~~~~~~~----
Envar komoun kan för varje skatt~E.. fastställa ett till beloppef • 

bostä:Dt avdrag från i 1 DOD. avsedd inkoost, Vil~et avdrag får &:röras 
."l 

.IJ:V i kofilmunen rnanta1..§§kri vna ägere av fri tdsbostäder. , 

:I_ill ledning för skattenämnderna skall landskapsstyrelsen utftirä§ 
~·· 

anvisningar rörande tilläm"Qningen av i 1 mora. nä:cmda beskattnings-

_gruncJ.er. 

9-11 §§. 
(Lika soo landskapsstyrelsens förslag). 

(Stadgandet OIJ lagens ikraftträdande lika sorn landskapsstyrelsen1;3 

förslag). 

att Landstinget måtte antaga landskap15-

lag angående ändring av landskapslagen ow 
kmamunalskatt för gårdsbruk i enlighet u~d 

lag- och ekonor:.J.iutskottets förslag 1 sarnt 

landskapslag angående ändring av land~ 

skapslagen oo kommunalbeskattning i landr 

sknpet Åland i enlighet ued lag- och elrnpo

i:aiutskottets förslag 9 dock sålunda 9 att , 

lagens ingress erhåller följande lydel~e; 

I enlighet 1Jed Ålands landstings beslut ö,ndras 6 § 6) p. 9 7 § 

saut 11 § 1 r;10ri1. landskapslagen den 18 juli 1956 02 kommunalbeskatt

ning i landskapet lland ( 20/56) 9 av dessa lagrurJ 6 § 6) p. sådan d\an 

lyder i landskaps lagen den 4 april 1968 ( 18/ 68) , 7 § sådan den lyder 

i landskapslagen den 2 nove:1.:1ber 1966 ( 51/66) i landskapslagen den 

4 april 1968 (18/68), i landskapslagen den 6 april 1971 (8/71) och 

i landskap slag en den 10 j-uli 1972 ( 41/72) saL1t 11 § 1 EiOE1. sådant 

det lyder i landskapslagen den 5 noveober 1971 (45/71), 

till 8 § 2 mom. en ny 8) p. som följer: 

ävensou1 fogas 
' 
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riehaon, den 14 september 1973 

På stora utskottets 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström 9 viceordföranden Sö~ 

derströrn sru11t ledaruö terna Bengtz, Berg, Björklund, Fri berg, Salr.H~n 9 

I 

Sundberg, Söderlund och Öströra. I 

i I 


