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LAG~ och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

Nr 12/1969-70 med an.ledning av landstings
man Alarik Häggbloms hemställningsmo t ion. 

med förslag till sådan ändring av landskaps

lagen om tillämpning av beska ttningsla gen 

i landskapet Åland, att kommunerna i land

skapet erhåller rätt att uppbära den kom- . 

munalskatt för personlig inkomst , som en

ligt beskattningslagens 62 § tillfaller 

staten.(Mot. nr. 5/1970). 
Sedan Landstinget över förenämnda motion inbegärt lag- och ekonomiut

skottets betänkande har utskottet, som i ärendet hört skattedirektören 

Jarl Hermansson och lagberedningssekreteraren Sune Carlsson, behandlat 

ärendet och f år härmed vördsamt anföra följande~ 
Utskotte t har inhämtat av skattedirektören att antalet personer, vil

ka förvärvar inkomst på Åland men enligt ifrågavarande stadgande i be

ska ttningslagen betalar kommunalskattedel en till staten, årligen torde 

stiga till något hundratal. Enligt skattedirektören rör det sig i rätt 

stor utsträckning om mycket små skattebelopp, t.ex. sådana som uppkommer 

på grund av beskattning av sommarvikariers och här tillfälligt vistande 

personers inkomster. Skattebortfall et i frå ga torde dock för Ålands del 

stiga till rätt betydande belopp, varför utskottet finner goda skäl tala 

för det i motionen ingående förslaget. 

Med tanke på de problem som kan uppkomma vid fördelning av skattemed

len mellan de ål~ndska kommunerna anser utskottet att man eventuellt kun

de överväga möjligheten att föra dessa skatteinkomster till landskapets 
enskilda medel. 

I anseende till det ovan anförda f å r utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte hos landskapssty

relsen hemställa om förslag till sådan änd
ring av l andskapslagen om tillämpning av 

beskattningslagen i landskapet Åland, att 
kommunerna i landskape t e rhålle r r ä tt att 

uppbära den kommunalskatt för personlig in
komst, som enligt beska ttningslagens 62 § 

tillfaller sta ten. 
Mariehamn, den 8 april 1970 . 

På vägnar: 

Närvarande i utskot tet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 
Vi ktor Arvidsson samt ledamöterna Einar Hambrudd, Olof Jansson och Olof 
Lindström (delvi s). 
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