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1 a n d s k a p s s t yr e 1 s e s framställning ti 11 11ands
Nr 11/1972.
landsting med förslag till landskapsl ag
angående ändring av landskaps1agen om
kommunal beskattning i landskapet Åland.
Enligt 6 § 5 punkten landsk apslagen om kommunalbeskattning i
landskapet Åland (20/56) utgör vinst 9 som förvärvats genom tillfä llig överlåtelse av egendom, skattepliktig inkomst, om egendomen förvärvats genom köp eller byte och om den varit i överlåtarens ägo
kortare tid än tio år, såvitt gäller fast egendom och fem år i fråga
om lösegendom. Syftemålet med detta stadgande är att belägga spekulationsvinster med skatt.
Då det erD.ellertid kan föreligga omständigheter som mer eller mindre tvingar en fastighetsägare att överlåta sin fastighet, innan nämnda tioårsperiod utgått, vilket skett särskilt under senare tid på
grund av den ökade flyttningsrörelsen, kan st adg andet leda till att
beskattningen av ti 1lfä lliga vins ter blir oskälig . Så är fallet
exempelvis då en skatts~yldig nödgats byta bostad för att skaf.fa
sig arbete på annan ort eller då någon flyttar till annan bostad
på grund av tindrade f arni ljeförhållanden . Stadgandet om beskattningen
av spekulationsvinster har därför nedfört att många h å ller sin
gamla bostad, vilket i sin tur försvårar anskaffning av ny .
Denna problematik har i riket lösts på det sättet att vinst p å
överlåtelse av egen bo stad betraktas som ska.ttefri inkomst under
förutsättning a tt en ny bostad förvärvats ant ingen ett år före överlåtelsen eller senast före mi.tten av åre t efter överlåt_e lseåret. En
ytterligare föruts ä ttnin g är att den skattskyldige utan avbrott använt den garnla bostaden såsom sin stadigvarande bostad under minst
et t års tid före överlåtelsen.
Såd an egendom, vid vars försäljnin g vinsten är skattefri vid statsbeskattningen på detta sätt, ä r enligt lagen den 23 december 1971
angående ändring av l agen 0E1 inkomst- och förmögenhetsskatt (FFS
937 /71) förutom bostadsbyggnad även aktier och andelar, som berätti'gar till besittning av l ägenhet, liks om också för bostadsbyggnad avsedd tomt 9 som icke är större än 10 . 000 rn 2 •
För att eliminera ovffil n ämnda olägenheter vid kommun a lbeskattningen föreslår landskapsstyrelsen, att 6 § 5 p. kommunalbeskattningslagen skulle ä ndras så, att beskattnin gen av tillfälliga vinster
skulle ske på sa:mma si.i tt som vid statsbe skattni ngen.
Såsom skattefri inkomst vid kommuna lbeskattningen betraktas en~
ligt 7 § 3 morn. pension 9 som ä nka eller fader - eller moderlös erhål ler av staten, landskapet 9 kommun eller pensions anstalt eller pupill-

I

I

'
'

I

H

I<

)

I

233
- 2kassa, som grundats eller under stöc1es av landskapet 9 staten, kolillilun
eller religiöst samfund. Orsaken till denna skattefrihet har varit
den omstö,ndi.gheten att dyliY-ill pensioner före 1966 års revision av
pensi onslagsti ftningen ansågs vara försörjning sbidrag. Den nya pensi onslagsti ftn ingen är emellertid upplagd på den s.k:. förtjäJ.1stprincipen 9 vilken innebär att pensions förmånerna utgör en del av arbetsförtjfulsten. Detta nytänkande ledde även ti 11 att familj epens ionerna blev skattepliktiga i statsbeskattningen från å r 1969. Vid
konmmnal beskattningen i riket har motsvar8Jlde skattefrihet för familjepensioner icke funnits .•
Den allmänna arbetspensionslagstiftninGeTI 9 vilken trädde i kraft
den 1 juli 1962 och därefter utvid ga t _s
till att frå n å r 1970 även
omfatta företagare och jordbrukare 9 har från början varit uppbygg d
på förtjänstprincipen och har därför icke heller s å vitt gäller farailjep·ensionen varit förem å l för skattefrihet. Det nuvarande systemet
vid kommunal beskattningen i landskapet har därför lett ti 11 att
skattskyldiga behandlas olika, beroende på vem som utbetalar fa.milj epensi onen. Med beaktande härav och då familjepensionerna ti.ven på den
offentliga sektorn genom nämnda lagstiftningsrevision kan uppg å till
betydande bel opp, har landskap sstyrelsen ans ett det motiverat 2tt genomgå ende slopa skattefriheten för fawiljepensioner, förutom i fråga
om den all:nänna familjepension som utgår enligt familjepensionsla gen
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(FFS 38/69). Genom att g rund a vdragen från innevarande år under gå tt
en betydande förhöjning och d å dessutom särskilt avdrag utgår till
ensamståe nde försörjare 9 skulle de mindre pensionerna dock i allmänhet fortfarande förbli ska ttefTia i praktiken, ifall pensionstagaren
icke samtidig t har andra inkomster.
För att motverka a tt denna beskattning skulle p å verka r ä tten till
b a rnavc1rag 9 föresl ås en sådan i:indrin g av 11 § 2 mom. att farniljepension icke skulle be aktas som inkomst som p åverkar barnavdraget.
Denna Hittnad skulle gi::i llo. s Bm tliga farniljepensioner, för vilka efterleva nde barn ä r förr;,1ånst agarB.
Enligt 7 § 9 punkten ut gö r samrnantriidesarvoden för kommuns fullmäktige, styrelse 9 n ämnder eller komrnitteer skattefri inkoI'Jst. Då
det beträffande besko.ttTlingen a v arvoden som uppburits av medlemmar
i blandade kommunal a och andra samfunds organ uppstå tt tolkningssvå ri gheter, anser l andskaps styrelsen att icke heller desm inkomster
borde vara skattefria och föresl å r att 7 § 9 punkten skulle upphävas,
För detta förslag tal a r även den omständigheten att alla inkomster
s å l å ngt det är möjligt borde v a ra skattepliktiga.
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För att öka intre ssset för bär- och SV81'1f!plockning särskilt inom
u-områdena h a r genom lagen den 31 december 1971 (FFS 992/71) tn:igåona;r;;...,±.a~ om vissa interimistiska undantagsstadganden i
skattelagarna inkomsterna från sådan verksrunhet blivit skattefria
vid statsbeskattningen. Även om denna verksarnhet icke har någon
större omfattning i lanc1skapet 9 anser landskapsstyrelseri dock att
motsvarande skattelättnade av srunma skäl borde gälla vid kommunalbeskattningen.
I kommunalbeskattningslagen ingår icke något direkt stadgande
som till å ter avdrag för kostnader 9 som åsamkas skattskyldig på grund
av resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Avdraget har dock fasts iiill ts av skattenämnd erna i stöd av 8 § 1 mom. s å som kostnader för
inkomstens förvärvande. Detta har medfört att skattenämnderna i de
olika kommunerna behandlat. avdraget olika och dessutom kan avsa1:naden av uttryckligt stadgande leda till osäkerhet bland de skattskyldiga om hu: Tvida avdraget överhuvud taget är tillå tet. Landskaps styrelsen föresl å r därför att till 8 § skulle fogas en ny _ 7 punkt,
enligt vilken dessa kostnader skulle vara avdragbara enligt grunder 9
som landskapsstyrelsen å rligen äger fastställa.S.om berä kningsgrund
avser landskaps s tyrelsen att lägga billigast möjliga färds ä tt. För
de skattskyldiga som kan anlita buss för sina resor 9 innebär dett2
att busstaxan skulle läggas till g nrnd för avdraget även om den skattskyldige använder sig av egen bil 9medan för övriga skattskyldiga
kostnaderna för bilresor skulle berä knas enligt en Ekällg kilomet~ri:axa,.
Landskaps sty:iels en före sl å r do ek ett tak om 3. 000 mark. Taket för
motsvarande avdrag vid statsbeskattningen ä r 1.200 mark enligt lagen
den 26 november 1971 angående ändring av lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt ( FFS 784/71).
Genom en landskapslag av den 5 nov ember 1971 (45/71) ändrades
stadganden a i 11 § on gående g rundavdrag et så 9 a tt för äkta makar
fastställes ett . geme nsrunt g rund avdrag på basen av deras sammanlagda
inkomst med tillämpning av inkom st grt:ins er och avdragsbelopp 9 vilka
iir 50 procent högre ä n vad so:m giiller enskilda skattskyldiga. ])å
det emellertid visat sig o.tt ungdoma r 9 som ingå r ä ktenskap under senare delen av året 9 ofta beviljats befrielse från erläggande av förskottsska.tt p å grund av studier etc. 9 kan denna "sambeskattning" leda
till att s å d a n skattskyldig icke kommer i å tnjutande av grundavdraget9,
som förutsatts vid beviljande av befrielse f:din erläggande av förskott.sska tt och därför i stället drabbats av efterdebitering. För att
undvika efterdebitering av denna orsak 9sä rskilt i början av äktenskapet9 anser landskapsstyrelsen att grundavdraget skulle fastst ä llas
skilt för varje make vid besk a ttningen för det å r under vilket ä ktenskapet ingåtts.
Med h ä nvisnin g till det ovDn anförda f å r l a ndsk aps styrelsen vördsamt förelägga Landstinge t till a ntagande
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L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet .Åland.
I enlighet med Ålands landstings beslut upphäves 7 § 9 p. landskapslagen den 18 juli 1956 om kommunal beskattning i landskapet
Åland (20/56), ändras 6 § 5 p. i dess lydelse av den 23 april 1959
(12/59), 7 § 3 p. i dess lydelse av den 2 november 1966 (51/66)
och 11 § 2 mom. i dess lydelse av den 15 april 1966 (9/66) och 5
mom. i dess lydelse av den 5 november 1971 (45/71) samt fogas till
6 §ett nytt 2 mom., till 7 §en ny 16 p. och 8 §en ny 7 p. såsom
följer:
6 §.
Såsom inkanst räknas även~
0

5) vinster av tillfällig natur, -därunder med i 2 mom. nämnt un-

dantag inbegripen vinst av icke yrkesmässig avyttring av sådan fast
eller lös egendom, som säljaren genom köp eller byte förvärvat, om
den fasta egendomen varit i säljarens ägo under mindre än tio år och
lösegendomen under mindre än fem år, dock efter avdrag av möjligen
liden förlust av andra likartade överl å telser;
Så som i 5 punkten avsedd tillfällig vinst anses ej vin st, som erhållits vid överlåtelse av aktier eller andelar, vilka berättiga
till besittning av sådan lägenhet eller ock sådan byggnad som den
skattskyldige under minst ett års tid före överlåtelsen utan avbrott
använt huvudsakligen såsom stadigvarande bostad för sig eller sin
faruilj, om den skattskyldige tid i gast ett å r före överlåtelsen och
senast före slutet av juni månad under kalenderåret efter det då överl åtelsen skedde antingen förvärvat äganderätt till eller ingått
bindande avtal om förvärv av aktier eller andelar, vilka berättiga
till besittning av annan s ådan lägenhet eller annan s ådan byggnad
i Finland som han tar i bruk huvudsakligen såsom sin eller sin familjs stadigvarande bostad. Vad här är sagt om byggnad gäller även
byggnadstomt ti 11 den del dess areal icke överstiger 10. 000 kvadratmeter eller på planlagt område icke översti ger i plan ingående tomt.

7 §.
Så som skattbar inkomst anses

icke~

3) folkpension och enligt fruniljepensionslagen (FFS 38/69) utgåen-

de familjepension och utbiLdningsstöd samt av landskapet, staten eller
kommuner beviljade sociala understöd eller bidrag;
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-516) inkomst som plockare av vilda bär och svampar erhållit av

plock-ningen, såframt inkomsten icke bör anses såsom i 4 § rikets
lag om förskottsuppbörd (FFS 418/59) avsedd lön.
8 §.
Såsom omkostnader för· inkomstens förvärvande anses även:
7) kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats till den
del de överstiger 100 mark, dock icke mera än 3.000 mark om året. Härvid skall skattenämnden iakttaga de grunder landskapsstyrelsen årligen äger fastställa.
11 §.Då hustru beskattas skilt, må avdrag beviljas den make, vilken
ensam. eller huvudsal{ligen försörjt barnet. För barn, som själv har
inkomst, må avdrag göras blott till den del sagda inkomst understiger det av fullmäktige fnstställda beloppet. Utgöres barnets ovannämnda egna inkomster av löneinkomst eller fa.miljepension, må avdraget dock göras till fullt belopp.

För äkta makar fastställes ett gemensamt grundavdrag på grund av
deras sammanlagda inkomst med tilltL.upning av inkomstgrti.nser och avdrngsbelopp, vilka är 50 procent högre iin vad i 3 och 4 mom. föreskrives. Vardera maken beviljas hä lften av det gemensamma grundavdraget4 Avdrag eller del därav, som den ena maken ej kan tillgodogöra
sig, skall avdragas från den andra makens inkomst. Vad i detta moment
är stadgat skall äga tillämpning även om den ena maken soknar beskattningsbar inkomst. Grundavdraget fastställes dock skilt för varje
make på sätt i 3 mom. stadgas vid beskattningen för det år under vilket äktenskapet ingåtts.
-------Denna lag tillämpas för.sta ;rå ngen vid beskattningen av 1973 års
J_ morrr.
inkomster, dock så att 6 §T!J"punkten och 2 mom. samt 7 § 16 punkten
tillämpas första gången vid beskattningen av 1971 å rs inkomster.
Mariehamn, den 3 mars 1972 .
På landskapsstyre sens vägnar:
Lantrå d
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Lagberedningssekreterare
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