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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 18/ 1984-85 med anledning 

av !tm Börje Erikssons m.fl. lagmotion med 

förslag ti!l landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om tillämpning av 

beskattningslagen i landskapet Åland. 

Landstinget har den 21 mars 1984 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört stadskamrern Björn GrUssner, kommunsek

reteraren Ola Gottberg och byråchefen vid Ålands skattebyrå Raija Aller, får i anledning 

härav anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapslagen om tillämpning av beskattningslagen i landskapet 

Åland (21/59) ändras så, att kommunalskatt för inkomst av rörelse och yrke, som bedrivs 

av fysiska personer och sammanslutningar, skall delas lika mellan rörelseidkarens 

hemkommun och den kommun där rörelsen utövas från fast driftställe. Enligt gällande 

stadganden erläggs kommunalskatt enbart till etableringskommunen. 

Vid behandlingen av ärendet i utskottet har framkommit att den ekonomiska effekt som 

en ändring av stadgandena i önskat avseende skulle få på berörda kommuner förmodligen 

inte skulle vara av stor betydelse. Det oaktat anser utskottet att förslaget bör omfattas i 

huvudsak sett från rättvisesynpunkt. Här avsedd rörelseidkares hemkommun 

tillhandahållet all kommunal service för såväl rörelseidkaren själv som dennes familje

medlemmar och bör hemkommunen härför, enligt utskottets mening, erhålla en skälig del 

av de skatteintäkter som härflyter från rörelsen. Utskottet har sålunda beslutat omfatta 

det i lagmotionen ingående lagförslaget, dock med den ändringen i ikraf tträdelsestadgan

det att lagen föreslås tilJämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 1984. En 

minoritet i utskottet bestående av ordföranden Sundback och ledamoten Lönn har inte 

omfattat majoritetens åsikt och har till betänkandet fogat skriftlig reservation. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget måtte antaga det i lag

motionen ingående lagförslaget i följande 

lydelse: 



.Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om tilliimpning av beskattningslagen i landskapet Åland. 

(Ingressen som i motionen). 

le§. 

(Som i motionen). 

Denna Jag tilJämpas första gången vid beskattningen av inkomst som erhållits under 

skatteåret 1984. 

Mariehamn den 25 april 1985. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Dan Risberg 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sundback, v.ordf. Mattsson, leda

möt. Lönn, Nordlund och Söderho!m. 



RESERVATION 

lJ ndertecknade funnit den i motionen påtalade principiella frågan om beskattningsort 

för yrkes- och rörelseidkare värd att närmare granska. 

Vi anser därför att lag- och ekonomiutskottet borde ha förkastat motionen och hemställt 

hos landskapsstyrelsen om en utredning av de ekonomiska och skattepolitiska konsekven

serna av den ändring av kommunalskatten som skisseras upp i motionen. 

För nf:inra.rande föreligger inte några fakta som kan läggas till grund för en bedömning av 

lagmotionens effekter. Det som man kan anta är att några av centralkommunerna direkt 

skulle dra viss ekonomisk fördel av en fördelning av kommunalskatten mellan etable

rings-och hemskommun för yrkeutövare och rörelseidkare. Skärgårds- och randkom

munerna som skattemässigt är de svagaste skulle knappast gagnas alls av förslaget. 

Förlusten för Mariehamns stad är ok!ar. För 1983 uppgic'Wff~lrt~ören för rörelse och yrke 

tiil 8,3 procent av stadens skatteören. Hur mycket av detta som härrör frän rörelseidkare 

och yrkesutövare bosatta i annan kommun än Mariehamn vet ingen. 

Med hänvisning till alla de obesvarade frågor som denna lagmotion innehåller anser vi att 

det i detta skede av behandlingen hade varit mera riktigt att öka beslutsunderlaget 

genom att uppdraga åt 1andskapsstyre1sen att göra en utredning i stäHet för att direkt 

godkänna motionen. 

Mariehamn den 25.t+ 1985. 

Rai.ner Lönn 




