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UTSK01TETS SYNPUNKTER

Detaljmotivering
Fastighetsskattelag fiir landskapet Åland
2 § Utskottet föreslår att den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen enligt 11 § 3 mom.
fastighetsskattelagen maximeras till 0,40 procent. Utskottet anser detta vara motiverat
särskilt med hänsyn till landskapets turisminriktade näringsstruktur.

Beslutet har tillkommit efter omröstning (6-4).
ÄRENDETS BEHANDLING
Landstinget har den 9 december 1992 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

Ordföranden Häggblom samt ledamöterna Erland, Lund och Sjöstrand har fogat
reservation till betänkandet.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Häggblom, viceordföranden
Salmen samt ledamöterna Björling, Englund, Harry Eriksson, Erland, Holmberg, Roger
Jansson, Lund och Sjöstrand.
Viceordföranden Salmen har utsetts att redogöra för betänkandet.

UTSKO'fl'ETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att landstinget antar de i framtällningen ingående lagförslagen i
följande lydelser:
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M

FASTIGHETSSKATTELAG
för landskapet Åland
(Ingressen lika som i framställningen).

1§
(Lika som i framställningen).

2 §

Kommunfullmäktige kan besluta att fastighetsskatt inte skall erläggas eller bestämma
fastighetskatteprocenten lägre än till i fastighetsskattelagen nämnda lllgsta procentsatser.
Den allmännafastighetsskatteprocenten enligt 11 § 3 mom. fastighetsskattelagen är högst
0,40 procent. Den i 13 § 1 mom. nämnda procentsatsen kan bestämmas så att den är
högst 0,90 procentenheter högre än skatteprocentsatsen för byggnader som används
huvudsakligen för stadigvarande boende, dock högst 0,90 procent.
(2 mom. lika som i näringsutskottets betänkande).

3§
Denna lag (uteslutning) tillämpas första gången vid den beskattning som skall
verkställas för skatteåret 1993.
(2 mom. lika som i näringsutskottets betänkande).
(3-4 mom. lika som i framställningen).

LANDSKAPSLAG
om upphävande av landskapslagen om kommunalskatt för bostadsinkomst i vissa
fall
(Ingressen lika som i framställningen).

1§
(Lika som

i framställningen).
2 §

(1 mom. uteslutes).
(1 mom. lika som 2 morn. i framställningen).

Mariehamn den 14 december 1992

På stora utskottets vägnar;

Ordförande

Bert Häggblom

Sekreterare

Pehr Karlström

RESERVATION

Undertecknade anser att näringsutskottets betänkande ger kommunerna möjlighet att
själva välja den skattesats som envar kommun anser är det bästa för kommunen.
Utskottets minoritet finner att det inte finns skäl att inskränka kommunernas
beslutanderätt i den rikining majoriteten nu föreslagit, särskilt med beaktande av att man
inte utrett de ekonomiska konsekvenserna.

Vi föreslår därför
att

landstinget

måtte

anta

det

i

framställningen ingående lagförslaget i
enlighet med näringsutskottets betänkan de.

Mariehamn den 14 december 1992
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