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NÄRINGSUTSKOTTETSBETÄNKANDE 
Ändring av viss skattelagstiftning ~:.o=· =:::_-

1997-98 

SAMMANFATTNING 

Landskapsstyrelsens förslag 

nr 8 

FRnr 25 
LMSS 

Landskapsstyrelsen föreslår att ett kommunalt skatteavdrag om fem procent av 

förvärvsinkomsten införs. Avsikten är att avdraget, då övriga åtgärder som kommer att 

vidtas beaktas, i stort inte skall inverka på kommunernas intäkter. Dessutom föreslås en 

justering av den maximala avskrivningsprocenten i gårdsbruksskattelagen från 30 procent 

till 25 procent av utgiftsresten. Vidare föreslås att ikraftträdelsebestämmelsen till 

landskapsskattelagen ändras så att lagens ikraftträdande bestäms genom landskapslag. 

Lagarna föreslås träda i kraft omedelbart och tillämpas första gången vid verkställandet av 

kommunalbeskattningen för år 1999. 

Motionärernas förslag 
I ltl Sjölunds m.fl. lagmotion nr 55/1997-98 föreslås att en bestämmelse om ett allmänt 

avdrag direkt från den debiterade konununalskatten för skattskyldiga fysiska personer om 

högst 1.000 mk införs i kommunalskattelagen för Åland. Motionärernas avsikt är att 

låginkomsttagare skall erhålla en större del av den ekonomiska utdelning som blir 

resultatet av att ett nytt skatteavdrag införs. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Förslag till ändring av kommunalskattelagen för Aland 

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag med där anförda motiv och föreslår att 

lagförslaget i framställningen godkänns utan ändringar. Beslutet tillkom genom 

omröstning (3-2). Beslutet biträddes av ordföranden Tage Boman, vice ordföranden 

Ronald Boman och ledamoten Tudeer. 

Förslag till ändring av landskaps/agen om kommunalskatt för gårdsbruk och 

landskapsskattelagen 

Utskottet föreslår att de i framställningen föreslagna ändringarna godkänns utan 

ändringar. 

Lagmotionen 

Utskottet har lagt framställningen till grund för behandlingen och föreslår därför att 
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lagmotionen förkastas. Beslutet tillkom genom omröstning (3-2). Beslutet biträddes av 

ordföranden Tage Boman, vice ordföranden Ronald Boman och ledamoten Tudeer. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 14 september 1998 inbegärt näringsutskottets yttrande över 

framställningen. Lagmotionen remitterades till utskottet den 16 september 1998. 

Utskottet har med stöd av 23 § 2 mom. arbetsordningen beslutat handlägga 

framställningen och motionen i ett sammanhang. 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund och finanschefen Dan E. 

Eriksson. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice ordföranden 

Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Tudeer och Sjöstrand. 

Ledamöterna Lisbeth Eriksson och Sjöstrand har lämnat en reservation till betänkandet. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 17 september 1998 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget 

framställningen 

antar de i 

ingående tre 

lagförslagen oförändrade samt 

att Lagtinget förkastar det i 
lagmotion nr 55/1997-98 ingående 

lagförslaget. 

Tage Boman 

Marine Holm-Johansson 



Reservation 

Undertecknade anser i motsats till utskottets majoritet att lagförslaget i LM 55/1997-98 
borde ha lagts till grund för behandlingen i utskottet. 

Mariehamn den 17 september 1998 
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