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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
nr 7/1973-74 med anledning av landskaps

styrelsens framställning till Landstinget 

med förslag till landskapslag om kommunD,1-

skatt för bostadsinkomst i vissa fall 9 

landskapslag angående ändring av landskaps~ 

lagen orn kommunalbeskattning i landskapet 

Åland samt landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om kommunalskatt för 

gårdsbruk. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över 

an nämnda framställning. Med anledning här av får utskottet vördsc:uut 

öra följande. 

På grund av att till 7 § landskapsl agen om kommunalbeskattning i 

dskapet Åland fogats en ny 16 p. dels genom landskapslagen den 

april 1971 (8/71) och dels genom landskapslogen den 10 juli 1972 

%{41/72) 1 har landsko.psstyrelsen föreslagit att hela 7 § skulle medtagc,s 
{:,, 

i',[ föreliggande ändringsförslag. Ett sådant förfarande medför Eril ellertid 

i~tt i flera av paragrafens övriga punkter ingår hänvisningar till 

redan föråldrad lagstiftning. I och föl;' sig borde dessa hänvisningar 

\Jättes till men detta skulle erfordra en ingående beredning,vilket ut

skottet icke haft möjlighet att genomföra. Landskaps styrelsen uppmanas 

~ärför att så snart som möjligt föreslå rättelser i en särskild. frru:a-

.a'liällning • 

För sin del föreslår utslrnttet att till 7 § skulle fogas de av land

<&kapsstyrelsen i föreliggande framställning föreslagna nya punkterna 

(1 framst.16 och 17 pp) såsom nya 18 och 19 pp, varvid 16 pi dess 

lydelse av den 10 juli 1972 ( 41 /72) skulle bl i en ny 1 7 p. Där igen om 

kommer 16 p i dess lydelse av d·en 6 april 1971 (8/71) att förbli oför ... 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga de i land

skapb tyrelsens framställning ingående 

första och tredje lagförslagen oförändrade? 

att Landstinget måtte antaga det i land

skapsstyrelsens framställning ingående 

andra lagförslaget I.Jed följande ändringar~ 
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L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av lanc1skapsl age:n om kommunalbeskattn ing i 

landskapet Åland. 

r enlighet med Landstinge ts beslut ändras 6 § 6 p. landskapslagen 

den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i l andskapet Åland (20/56) 

sådan den lyder i landskapslagen den 4 april 1968 (18/68) samt 11 § 

1 mom . sådant det lyder i landskapslagen den 5 :november 1971 (45/71) 

även som fogas ti 11 7 § nya 18 och 18 pp, varvid 16 p i dess lyd.els e 

av den 10 juli 1972 (41/72) blir en ny 17 p, samt till 8 § 2 mom. en 
~y8p_sornfö1jer: _ _ ·· 

7 § •• 

Sås.ibiil skattbar inkomst anses icke: 

17) inkomst som plockare av vilka bär och svru:Jpar erhållit av 

plockningen, såframt inkomst en icke bör anses såsom i 4 § rikets 

lag om förskottsuppbörd (FFS 418/59) avsedd lön; 

18 ) enligt rikets lag om bestridande av bevisningskostnader m~d 

sto.tens medeJ,. (:E'F.S f;66/72), ur. st atens. medel-erhållen - ~r,sät"trling f9:r, 

kostnader för resa och :för uppehti,11~ sa,rnt f~r. ~~orn;nais~ :fö:flust; , . 

ej heller 

19) den förmån den skattskyldige ha r å tnjutit av för eget eller 

2J 1' 

sin familjs behov använd, egen eller sådan bostad, som han såsom del

ägare i aktiEbolag eller annan sommanslutning eller såsom medlem av an

delslag har inne haft för ett lägre vederlag ä n gängse hyra , om ej annat 

följer av landskapslagen om kommunalskatt för bos tadsinkomst i vis sa 

fall. 

Mariehanm, den 8 januari 1973. 

vägnar: På lag~ oc~</~ ot of utskot tet s 

l ~ fgffii/J1t~~-=--;- I) /I/ 
I ordförande &t,/~}son 

t. f. sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lindström, viceordföranden 

Olof lVI. Jans son, le drunöterna Bj örklu:nd, Wid eua n srunt ersä ttare:n Rolf 

Ca.ris o:n. 
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