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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

11/1975-76 med anledninp: av landskapsstyrel

sens framställning med förslag till landskaps-
(-, '-' 

lag om kommunalskatt nå inkomst. ,-, 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets betänkande över ovan 

nämnda framställning,. Med anledning härav har utskottet hört lantrådet Alarik 

Häggblom, landskapsstyrelseledamoten Stig Holmberg och lagberedningschefen 

Sune Carlsson. 

Utskottet har noggrant övervägt huruvida det är ändamålsenligt och principiellt 

riktigt att beträffande korrnnunalbeskattninp:en i landskapet Åland tillämna i 

rikets lag ingående bestärrnnelser om kommunalbeskattningen. 

Med beaktande av la.gförslagets stora omfattninp; och vida betydelse för land

skanets invånare har utskottet dock inte kunnat omfatta landskapsstyrelsens 

framställning med förslag att antaga en blankettlag, vars tillämpninp;stid 

är obegränsad,utan har utskottet,för att landskanslagstiftningen på detta 

område inte skall släpa efter rikslagstiftningen, ansett att föreliggande 

lagförslag: temporärt skulle tillämoas vid den konrrnunalbeskattning, som verk

ställes under åren 1976 och 1977. Med anledning härav föreslår utskottet 
c > 

att lydelsen i 13 § 1 mom. ändras och att landskapsstyrelsen skulle få i 

upndrag att låta utarbeta en egen och fullständig landskanslag om kommunal

skatt på inkomst, vilken skulle komma att tillämnas vid kommunalbeskattningen 
från och med år 1978. 

För att undvika att ändringar i lag eller annan författning, som hänvisar 

till landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland måste företas, 

har utskottet ansett det ändamålsenligt att i lagförslagets 13 § såsom ett 

3 mom.. införa ett stadgande om att lagförslagets bestämmelser i avseende å 

sådan hänvisning ersätter de bestämmelser, som ingår i gällande kornmunal
beskattningslag. 

Lagförslagets 13 § 3 mom. föreslår utskottet att ändras till dess 13 § 4 mom. 

Vid detaljbehandlingen av lagförslaget har en minoritet ansett att hyres

avdraget enligt 9 § inte skulle införas före en provbeskattning verkställts. 

Samma minoritet har även ansett att barnavdraget enligt 8 § samt grundav

draget enligt 10 § inom vissa stadgade ramar slutlip:t skulle fastställas av 

resnektive kommuns fullmäktige såsom enli~t p,ällande lag. 
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.Med hänvisnin9" till det anförda får utskottet vördsamt föreslå . ,, 

1) att landstinget måtte antaga lagförslaget 

med följande ändringar, 

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

om kommunalskatt på inkomst. 

I enlighet med Landstinget beslut stadgas: 

1 - 12 § §. 

(Såsom i landskansstyrelsens framställning). 

13 §. 

Denria lag tillärrmas vid den beskattning, som skall verkställas för åren 

1976 och 1977 . 

Genom denna lag upphäves landskapslagen den 18 juli 1956 om kommunalbe

skattning i landskapet Åland (20/56) jämte senare tillkomna ändringar samt 

stadgandet i 5 § landskapslagen om understöd för studier vid läroverk i 

landskapet Åland till den del detsamma gäller skattefrihet för understödet. 

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till eller avses däri 

eljest stadgande i landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland 

som ersättes genom bestämmelse i denna lag, skall den bestämmelsen i stället 

t:illämpas . 

Påföres skattskyldig på grund av denna lag skatt för inkomst som enligt 

tidigare gällande lag ej var skattepliktig eller beviljas han avdrag till 

lägre belopp än tidigare gällande lag medgivit, skall sistnämnda lag till

lämpas vid beskattningen av 1976 års inkomster. 

Marieharnn den 29 mars 1976. 

2) samt att Landstinget måtte hemställa att 

landskapsstyrelsen skulle inkomma med en 

ny framställning med förslag till land

skapslag om kommunalskatt på inkomst, vil

ken skulle tillämpas från och med år 1978. 

På lag-~~~~ttets 

Ro}/'"ca;ison 

ordförande 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carlson, viceordföranden Sundberg samt 

ledamöterna Berg, Björklund och Lundberg . 




