
1977-78 Lt - Hemst.mot.nr 6 - Leu. 

LAG- OCH EKONOMIUTSKOTfETS BETÄNKANDE nr 

20'1977-78 med anledning av ltm Göran Bengtz~ 

m.fl. hemställningsmotion angående kommunal

beskattningen av makar, som är företagare . 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan

nämnda hemställningsmotion. Utskottet, som i ärendet hört skattedirektören, 

Jarl Hermansson och införskaffat utlåtande från skattestyrelsens planerings

avdelning, får med anledning härav vördsamt anföra följande. 

Utskottet har konstaterat, att ett genomförande av motionärernas förslag 

inte torde medföra några större praktiska · problem vare sig lagtekniskt 

eller i skatteberedningen. Utskottet har därför omfattat förslaget. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 15 maj 1978. 

På lag-

att Landstinget måtte hemställa hos landskaps

styrelsen att denna inkommer med förslag till 

ändring eller komplettering av landskapslagen 

om kommunalskatt på inkomst så, att särbe

skattningsprincipen genomförs i kommunalbeskatt

ningen även för makar, som är företagare. 

ordförande 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Carlson, ledamöterna Lundberg och 

Björklund samt ersättaren Berg. 
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SKA TTEST YRELS EN 

-lsingfors 
den 8.2.1978 

Nr 14067/41/77 
Hänvisn Ålands landstings lag- och 

ekonomieutskott 

Arende utlåtande ang. 
särbeskattning 

ON/HH 

Med anledning av Er skrivelse av den 24.11.1977 meddelar skatte

styrelsen såsom sitt utlåtande högaktningsfullt följande: 

Tillämpandet av särbeskattning vid kommunalbeskattningen på in

komst förvärvad vid företagarverksamhet påverkar företagarmakars 

skattebelopp endast i de, i praktiken sällsynt förekommande fall, 

där makarnas andelar av företagets beskattningsbara inkomster 

vore så ringa, att på grund av dessa ett i IFSkL 37 § avsett 

grundavdrag skulle beviljas antingen helt eller delvis. 

över företagarverksamheten skall avges deklaration på skatte

blankett 2 (idkare av gårdsbruk) J skatteblankett 5 (yrkesutövare) 

och skatteblankett 6 (rörelseidkare). Från ovan nämnda blanketter 

överförs den beskattningsbara inkomsten på skatteblankett 1, som 

är huvudblankett för fysiska personer. I de fall, där resultatet 

av företagarverksamheten yrkas bli fördelad mellan makarna skal l 

vardera maken uppge sin andel på skatteblankett 1. 

De ändringar, som tillämpandet av särbeskattningen på företa

garmakar vid kommunalbeskattningen föranleder i ifrågavarande 

skatteblanketter och adb-tillämpningarna är lätta att genom-

föra. 

~~ 
Avdelningschef Unto Leino 

Vik. byråchef 
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