
N:r 73. (M:n n:r 7.) 

Utlåtande med anledning av väckt motion om åtgär(l i syfte 
att utlänning, som efter krigsutbrottet kommit till Sverige 
och under längre tid än en månad dill' vistas, må under-
kastas en effektiv pel'sonskatt. (B) 

Uti en vid stadsfullmäktiges sammanträde den 19 februari 1917 väckt motion 
Cn:r 7) har herr Folcker på anförda grunder hemställt: 

att stadsfullmäktige måtte hos kungl. maj:t anhålla om vidtagande av sådana 
åtgärder, att möjligheter under kristiden beredas kommunerna att med en effektiv 
personskatt belägga sådana utlänningar, som hitkommit efter krigsutbrottet och som 
under längre tid än en månad vistats i Sverige . 

• • 

De bestämmelser, som för närvarande gälla rörande utländsk undersåtes be
skattning, äro, såsom motionären framhållit, icke tillfredsställande, då det särskilt 
med hänsyn till den långa tid, som förflyter mellan taxeringsarbetets fullbordande 
och den debiterade skattens förfallande till betalning, esomoftast icke är möjligt 
att utfå någon skatt. Vidare träffa bestämmalserna icke alla de utlänningar, som 
här vistas någon längre tid. Givet är att det ligger ej blott i statens utan även 
i kommunens intresse att få denna beskattningsfråga tillfredsställande ordnad. 

Efter vad känt är, har emellertid berörda fråga gjorts till föremål för utred
ning hos vederbörande statsmyndighet, och det torde kunna förväntas, att därvid 
även hänsyn tages till kommunernas berättigade intressen. Vid nämnda förhållande 
och då utskottet icke ser sig i tillfälle att nu framlägga något uppslag till lösning 
av det förevarande synnerligen svårlösta spörsmålet, anser utskottet en framställ
ning i ärendet från stadsfullmäktiges sida icke kunna vara ägnad att bringa frågan 
närmare sin lösning. I varje fall torde det vara givet, att man icke lämpligen kan 
lösa detta spörsmål genom en personskatt. 



åt' 1917. N:r 74 25 , 

Utskottet hemställer förty: 

att stadsfullmäktige må finna herr ]'01cke1'8 föreliggande motion 
n: r 7 för innevarande år icke böra till någon stadsfullmäktiges 
lUgärd föranleda. 

Stockholm den 8 mars 1917. , 

o 

A beredningsutskottets ,'ägnar: 

JOHAN ÖSTBERG . 
• 

Rcscl'vatioll av herr F olcker. 

• 
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