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Framst.nr 32/1973. 

l~AG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 
nr 12/1972-73 IJed anledning av Ålands 
landskapsstyrelses franställning till 
Ålands landsting L1ed förslag till land.., 
skapslag om kommunalskatt för bostadsin
komst i vissa fall, landskapslag angående 
ändring av landskapslagen om kommunalbe
skattning i landskapet Åland sarJt land ..... 
skapslag on ändring av landskapslagen 
orJ koL1wunalskatt för gårdsbruk. 

Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag
och ekonomiutskottets betänkande har utskottet, s0Ii1 i ärm det hört 
lagberedningschefen Sune Carlsson och skattesekreteraren Gustav 
Karlberg 9 behandlat ärendet och får hänJed vördsaD1t anföra följande~ 

Utskottet omfattar de principer, som ligger till grund för de fö
religgande lagförslagen. Utskottet finner emellertid, att landskaps~ 
styrelsen vid utforuningen av lagförslaget beträffande landskaps~ag 
oi:1 lrnrmunalskatt för bostadsinkomst i vissa fall, ehuru fråga är om 
koIJmunalbeskattning, ej i tillräcklig mån beaktat koouunernas rätt
:wätiga intresse att kunna deltaga i och påverka avgöranden, son skul
le fattas i stöd av sistnäIJnda lag. Ytterligare anser utskottet det 
omotiverat att, såsom skett i ~ § 1 uom. mernämnda lagförslag 9 införa 
ett fast penningbelopp soo absolut gräns~ enär inflationen inom 
loppet av ett fåtal år kornner att ändra beloppets reella innebörd 
och enär skiljaktigheter ko:c.munerna euellan förekorrnl.ler vad gäller 
den service sow erbjuds fastighetsägarna. Fördenskull anser utskott~t 
att det angivna penningbeloppet 100.000 rLiark av landskapsstyrelsen 
på anhållan av enskild km.rrJun för kom:wrnnens del bör kunna antingen 
sänkas eller höjas. 

Då de lokala förhållandena kan kor.1Ela att uedföra att de i 8 § 

1 rn.oD. mernär:mda lagförslag angivna uedel värdena för enskild lrnor.mn 
blir antingen oskäligt höga eller oskäligt låga 9 anser utskottet det 
motiverat att föreslå att c.l.en av landskapsstyre.L sen fastställda bo
stadsinkomsten av enskild kornwun bör kunna höjas eller sänkas :c1ed 
högst 50 %. 

I 7 och 8 §§ lagförslaget angående ändring av landskapslagen OIJ 

km:rL1unalbeskattning har felaktigheter uppstått sålunda 9 att landskaps
styrelsen ej observerat att 7 § 3) p. ändrats genom landskapslagen 
den 10 juli 1972 angående ändring av landskapslagen om kommunalbe
skattning i landskapet Åland (41/72) och att 8 § 2 DOYJ. samtidigt 
erhållit en ny 7) p . 
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I 6 § 1 Do1:J.. 7) p. lagförslaget angående ändring av landskapsla
gen om kornmunalstutt för gårdsbruk ingår ej ordet 11 konstruktioner 11

? 

som finns i nugällande lagtext. Då det ej frai:igår av .u.10ti ve ringen 
till lagförslaget att en ändring är avsedd och då lagberedningscbe
fen uppgivit att uteslutningen skett på grund av ett förbiseende 
har utskottet rättat uisstaget och återinfört ifrågavarande benäw
ning i lagtexten. 

På grund av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget iJåtte antaga förslaget 

till landskapslag 01J k01:rr11mnalskatt för 
bostadsinkowst i vissa fall dock sålunda 
att 2 § och 8 § 2 E10E1. erhåller nedan an
given lydelse, förslaget till landskaps
lag angående ändring av landskapslagen 
orJ ko11It:m11albeskattning i landskapet Åland 
dock sålunda att ingressen och 7 § 3) p. 
erhåller nedan angiven lydelse och sålunqa 
att 8 § 2 uom. 7) p. rättas till 8 § 2 
uo:u. 8) p. sant förslaget till landskaps~ 
lag angående ändring av landskapslagen orq; 
korn:iunalskatt för gårdsbruk dock sålunda 
att 6 § 1 ooo. 7) p. erhåller nedan angiVBD 
lydelse: 

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

or.1 korcEJunalskatt för bostadsinko:uist i vissa fall. 

I enlighet ri1ed Ålands landstings beslut stadgas: 

2 §. 
Bostadsinkousten av stadigvarande bostad utgör tre procent av 

bostadens beskattningsvärde till den del detsauua överstiger 100,000 

oark 1 vilket belopp kan av landskapsstyrelsen höjas eller sänkas fä.E 
enskild korn:mn på anhållan av kom:mnen. 

8 §. 

I 1 IJOi:.1. nfamd bostadsinkoust fastställes till nettoviirde 9 vilke.t 
i enskild kornnun kan höjas eller sänkas ued högst 50 procent i enl,!.g
het 1~1ec1 vad kouuunens fullilläktige för varje skatteår besluta. 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landslrn,pslagen ou kormunal beskattning i land

skapet Aland. 

I enlighet ued Ålands landstings beslut ändras 6 § 6) p., 7 § 

s ar:it 11 § 1 Don. landskapslagen den 18 juli 1956 OIJ koIJLmnalbeskatt

ning i landskapet Åland ( 20/56) 9 av dessa lagruo 6 § 6) p. sådan den 

lyder i landskapslagen den 4 april 1968 (18/68)? 7 §sådan den lyder 

i landskapslagen den 2 noveuber 1966 (51/66) 9 i landskapslagen den 

6 april 1971 (8/71) och i landskapslagen den 10 juli 1972 (41/72) 
SiliJt 11 § 1 1~10n. sådant det lyder i landskapslagen den 5 noveE1be:o 

1971 ( 45 /71) ? även son fogas till 8 § 2 IJOlJ. en ny §le.. sow följ er: 

7 §. 
Såsou skattbar inkoLJst anses icke~ 

3) folkpension och enligt far1iljepensionslagen (FFS 38/69) ut&åe~
de fauiljepension och utbildningsstöd saDt av landsknpet,staten eller 

koDr:n.mer beviljade sociala understöd eller bidrag; 

8 §. 

SåsoD 0;:1kostnader för inlrn1:mtens förvärvande anses liven~ 

8) kostnader för uthyrning av i~1öblerade ruu i skattskyldigs bostad 

eller i SaiJband där~Jed stående lokaliteter ued eller utan helinnckor

dering. Dessa kostnader beri::'cknas enligt grunder 9 sou landskapsstyrel

sen för varje skatteår fastställer 9 såvida ej de verkliga kostnader,... 

nas storlek därför utreds. 

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

angående ändring av landskapslagen oD koi::irjrnnalskatt för gårdsbruk. 

6 §. 
I 4 § avsedda avdragbara utgifter för inkoL1stens förvärvande och 

bibehållande äro bland andra: 

7) utgifter för reparation och underhåll av byggnader och konstruk

tioner på lägenheten sa.LJt i gårdsbruket m:ivända uaskiner 9 redskap 9 

anordning2r 9 c1iken 9 broar 9 stängsel 9 vägar och annat dylikt L.1ec1 i 
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7 § stadgade undantag; 

Mariehai;m 9 den 7 septeuber 1973. 

På l ag- och ekonoDiutskottets vägnar: 

ordförande 

Närvarande i utskottet~ ordföranden LindströEJ 9 viceordföranden 

Arvidsson (delvis)? ledaoöterna Leuberg (delvis) 9 Rolf Carlson (del

vis) och Olof Jansson (delvis)sao t suppleanterna Bengtz och Söder

ströo9 (varc1era delvis). 
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