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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 5/1988-89 med an

ledning av 

I. landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till 

1) kommunalskattelag för landskapet 

Aland samt 

2) landskapslag angående ändring av 

l § landskaps!agen om kommunalskatt 

för begränsat skattskyldig>och 

II. ltm Pekka Tuominens lagmotion 

med förslag till landskapslag om änd

ring av landskapslagen om kommunal

skatt på inkomst. 

Landstinget har den 18 november 1988 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över framstäHnlngen och den 30 november 1988 över motionen. 

Utskottet, som i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Magnus Lundberg, t.f. 

lagberedningschefen Lars Karlsson, riksdagsmannen Gunnar Jansson, skattedirek

tören Elof Asplund och länsrådet Pehr Karlström får i anledning härav anföra 

följande. 

I framstä11n1ngen föreslår landskapsstyrelsen att i den till riksdagen överlämnade 

propositionen nr 109/88 ingående lagen om skatt på inkomst och förmögenhet med 

vissa avvikelser genom blankettlag skal! göras tillämplig vid kommunalbeskattnin

gen i landskapet Ala.nd efter som lagförslaget 1 huvudsak uppfyller de krav som bör 

ställas på den lagstiftning där kommunalbeskattning av inkomst regleras. Eftersom 

det enligt landskapsstyrelsen inte synes möjligt att landskapslagen kan träda i kraft 

före årsskiftet 1988-89 har i lagens övergångsbestämmelser intagits regler för 

undvikande av retroaktiv skärpning av beskattningen. 

Lag- och ekonomiutskottet har tagit del av landskapsstyrelsens förslag och delar 

tiU fullo uppfattningen att den i nämnda proposition föreslagna lagen om skatt på 

inkomst och förmögenhet, med av landskapsstyrelsen föreslagna avvikelser, bör 

tillämpas vid kommunalbeskattningen i landskapet. 

Utskottet anser det vara angeläget och möjligt att landskapslagarna träder i kraft 

redan tH! årsskiftet 1988-89 varför utskottet har valt att omformulera 13 § l 
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mom. i kornmunalskattelagen. Hänvisningen i samma paragrafs 3 mom. till "denna 

lags ikraftträdande" blir således en hänvisning till den tidpunkt dä landskapslagen 

i Alands författningssamling. Utskottet förutsätter att landskapsstyrel

sen ombesörjer publiceringen snarast möjligt. 

Enligt såväl 1andskapsstyreJsens som utskottets mening bör man i lag inte inta 

bestämmelser som innebär retroaktiv skärpning av beskattningen. Införande av nya 

avdragsregler för hela beskattningsåret är dock enligt utskottets åsikt inte att 

betrakta som sådan retroaktiv skärpning även om lagen skulle träda i kraft efter 

beskattningsårets början. Utskottet föreslår därför att sista meningen i kommunal

skattelagens 13 § 3 mom., enligt vilken tidigare gällande bestämmelser skall 

tiHämpas vid b~skattningen för år 1989 i fråga om avdragsrätten om skattskyldig 

enligt den nya kommuna1skatte1agen beviljas avdrag tlll lägre belopp än tidigare, 

skaH utgå. 

Även lkraftträdelsestadgandet i landskapslagen angående ändring av 1 § landskaps

lagen om kommunalskatt för begränsat skattskyldig föreslås ändrad så att de i 

framställningen ingående lagförslagen kan träda i kraft samtidigt. 

tens 

Utskottet har 

behand! ingen 

anmäler avvikande åsikt och omfattar inte utskottsmajorite

beträffande framställningens 13 §, 

det i framställningen ingående lagförslaget till grund för 

föreslår därför att det i lagmotionen ingående lagförslaget 

Med anledning av det ovan anförda :får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga de i 

framställningen ingående lagförslagen 

i följande lydelse: 

Kommunal skattelag 

för landskapet Åland 

(Ingressen lika som i. framställningen). 

J.~.12 §§ 

(Uka som i framställningen). 
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13 § 

Denna lag (utes!utn.) tiHämpas första gången vid den beskattning som skall 

verkställ.as för år 1989. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

Utan hinder av vad i denna lag stadgas skall, vid beskattningen för år 1989 

ifråga om skatteplikt för inkomst som uppburits eller förmån som åtnjutits före 

denna lags ikraftträdande tidigare gällande bestämmelser tillämpas, om inkomsten 

förmånen inte var skattepliktig enligt de tidigare gällande bestämmelserna. 

(Uteslutn.). 

Landskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen om kommunalskatt för begränsat 

skattskyldig 

(Ingressen lika som i framställningen). 

§ 

(Lika som i framställningen). 

Denna Jag (uteslutn.) tiUämpas första gången vid den beskattning som skall 

år 1989. Vid beskattningen för år 1989 skall dock tidigare gällande 

bestä.rnmelser tiHämpas på inkomster 

ikraftträdande, 

föreslår vidare 

Ma.riehamn den 2 december 1988 

ersättningar som lyfts före lagens 

att Landstinget måtte förkasta det i 

lagmotion nr 9/ 1988-89 ingående lag

förslaget. 
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På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 

SöderJ.und. 


