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BESKATTNINGEN OCH INDIVIDENS
RÄTTSKYDD

/. Inledning.

1. En tänkare har en gång sagt, att vi står i tacksamhetsskuld till bar-
barerna för vår civilisation. Det berättigade i detta konstaterande ligger
i öppen dag. Utvecklingen från kaos i tidernas begynnelse till vår tid
har nämligen måst gå genom barbari, och barbarerna har sålunda på
sin tid varit med om att lägga den första grunden till vårt nuvarande
kulturliv. — Men någon har också någon gång sagt, att vi har civilisa-
tionen att tacka för våra skatter. I urtidens lunder och i djunglernas
skymning visste man inte av skatter. Det är först den spirande civilisa-
tionen med dess ordnade samhällsformer, som belastat mänskligheten
med dessa utlagor.

Man kan fortsätta att draga liknande slutsatser. Det kan nämligen
göras gällande, att skatterna åtminstone nuförtiden i allmänhet har
ökats jämsides med den kulturella utvecklingen och sålunda — det får
man väl säga — i jämförelse med äldre tider nått samma svindlande höjd
som själva kulturen. Samtidigt som den tekniska utvecklingen har möj-
liggjort en kraftig ökning av produktionen av nyttigheter, har det till-
tagande humanistiska tänkesättet funnit möjligheten att överföra in-
komst och förmögenhet från en samhällsklass till en annan vara den
enda utvägen att göra dessa nyttigheter tillgängliga även för de mindre
bemedlade. Denne överföring har förverkligats så, att medel härtill an
skaffats genom allmän beskattning. Såsom resultat av denna verksamhet
har samhällets inre struktur under innevarande sekel väsentligt föränd-
rats. För att använda Lassalles ord så har samhället utvecklats från en
liberalismens nattvakt ar st at till det nuvarande välfärdssamhället. I syn-
nerhet krigen och de svåra tiderna efter dem har varit ägnade att på-
skynda denna utveckling.

2. Redan Wagner hade i enlighet med den av honom formulerade
lag, som styr den ökade statsverksamheten, på sin tid förutsett en sådan
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expansion av statsverksamheten. Han förklarade dess verkan vara dels
extensiv, i det att staten utsträcker sin verksamhet till allt flere nya om-
råden, dels intensiv, i det att statens verksamhet blir allt mera djup-
gående. Och just så har det gått. Den tidigare helt fria marknadshus-
hållningen har utvecklats till en allt mera statsdirigerad planhushåll-
ning. Om detta, såsom det påstås, har skett som följd av ett redan i det
tidigare samhället såsom embryo dolt nytt samhällstänkandes determini-
stiska inverkan eller av helt andra orsaker må i detta sammanhang
lämnas därhän. Och även om statsdirigeringen — efter hand som vi
fjärmas från kriget och dess omedelbara följder - på vissa områden redan
minskats och uppenbarligen ytterligare kommer att försvagas, är det
sannolikt, att den på andra områden fortfarande kommer att tilltaga.
Denna utvecklingstendens är åtminstone delvis förståelig, då man besin-
nar, huru mycket de sociala reformrörelser, som stöda en utvidgad
statlig verksamhet, närmast då socialismen, brett ut sig under detta
sekel. Det vore tvärtom egendomligt, om de icke hade avsatt några spår
också i utvecklingen av de samhällen, som likväl i huvudsak förblivit
borgerliga. Vi måste sålunda, oberoende av om vi understödjer socialis-
men eller icke, med Egner medge, att dess uppfattningssätt i betydande
grad trängt in även i de borgerliga ländernas ekonomiska liv och kom-
mer till uttryck i utvecklingen av dessa länders folkhushållning.

3. Ovan beskrivna statsverksamhet, som tränger allt längre såväl på
bredden som på djupet, har som resultat av den omtalade utvecklingen
antagit en helt ny karaktär. Tidigare inskränkte sig statens förvaltnings-
verksamhet till den gamla allmänna förvaltningen, dvs. till de direkta
centrala förvaltningsuppgifterna. Staten skulle i enlighet därmed draga
försorg om att fred rådde i landet, att ett någorlunda väl ordnat rätts-
väsende fanns, att de fattiga ägnades en viss omsorg och att allt detta
ordnades med bibehållande av låga skatter. Det nya samhällsmålets
strävanden är långt mera omfattande. Staten skall avskaffa nöd, sjuk-
domar, okunnighet, elände och sysslolöshet och på så sätt skapa ett sam-
hälle, där så många människor som möjligt har det så bra som möj-
ligt, dvs. en välfärdsstat. I detta syfte strävar statsmakten till att allt
mer utjämna de skilda samhällsgruppernas inkomst och förmögenhet
samt att leda produktionsverksamheten i samhället. Staten utövar social-
vård i de mest olika former och reglerar produktionen på olika sätt, och
för att utjämna denna verksamhet idkar den själv produktion i stor
utsträckning. Denna helt nya sektor, som syftar till att åstadkomma en
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välfärdsstat, håller redan på att passera den gamla allmänna förvalt-
ningssektorn, om vi ser saken ur statens utgifthushållnings synpunkt.1

4. Jämsides med den här beskrivna utvecklingen av folkhushållningen
förmärkes en utveckling av den samhälleliga verksamheten i en i allt högre
grad korporativ riktning. Intresseorganisationerna, såsom arbetstagarnas,
tjänstemännens, arbetsgivarnas, affärs- och yrkesutövarnas, fastighets-
ägernas, jordbrukarnas o.a. ekonomisk-politiska organisationer har envar
på sin egen grund faktiskt dirigerat statsverksamhetens expansion och
tillika fått en allt större betydelse i samhället. Där man tidigare - kraftigt
färglagt — talade om »utomparlamentariska krafter« är det nu fråga om
samhällsorgan med en nästan offentligträttslig ställning och med in-
flytande på samhällsverksamheten, som sinsemellan kämpar om för-
månerna i samhället men som icke förmår eller kanhända icke alltid
ens försöker göra det efter objektiva riktlinjer. Denna utveckling har
gynnats av det proportionella valsättet, den fortgående koncern- och
trustbildningen inom handel och industri samt de kooperativa företagens
kraftiga tillväxt. Den fritt planerande och arbetande hushållningen i
samhället har i hög grad avtagit.2

5. Den här beskrivna utvecklingen av samhällsförhållandena har haft
till följd, att de skilda offentliga kostnaderna ansenligt har ökats. Såsom
ett exempel härpå kan nämnas, att medan den offentliga sektorns ut-
gifter enligt en svensk statistik, som torde hålla streck även i fråga om
förhållandena i Finland, på 1870-talet och därefter ända fram till första
världskriget, utgjorde endast 5-7 % av nettonationalprodukten enligt
produktionskostnadspris, en stegring till ca 20 % hade inträffat fram till
år 1938 (i England till hela 28 % ) . Nu utgör dessa utgifter ca 35-40 %
av nämnda nationalprodukt. Då man tager i betraktande, att drygt
hälften av dessa kostnader, såsom ovan konstaterats, utgöres av produk-
tionspolitiska och sociala utgifter, måste strävan att utjämna de ekono-
miska differenserna mellan de skilda samhällsklasserna anses så småning-
om, ofta nästan omärkligt, ha blivit ett av de väsentligaste målen för
statens strävanden.3

6. Den omtalade ökningen av samhällets uppgifter har självfallet
förorsakat en motsvarande ökning av skattebördan. Huruvida denna
utvidgning av uppgifterna och denna ökning av skattebördan i sak varit
rättvis och önsklig, är en fråga, som vi i detta sammanhang skall lämna
därhän, emedan den icke är en juridisk utan en samhällspolitisk fråga.
På sin höjd torde man med tanke på individens rättsskydd kunna beklaga,
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att den nytta som genom denna ökning av samhällets uppgifter vinnes för
de gynnade samhällsmedlemmarna och medlemsgrupperna icke alltid
blir ställd i relation till de uppoffringar den ökade skattebördan medför
för de belastade. Användningen av skattemedlen i samhället borde näm-
ligen alltid ske med beaktande av att denna användning av medel icke är
berättigad, om den icke i etiskt eller ekonomiskt hänseende medför en
fördel, som till värdet motsvarar minst den uppoffring som kräves av
skattebetalarna. Om denna maxim negligeras, är det risk för att med-
borgarnas huvudsakliga livsuppgift blir att hopbringa skattemedel — del-
vis t.o.m. utan motsvarande nytta — och att de får alltför litet tid att
berika och utveckla sitt eget och de sinas liv, vilket dock är en av de
största drivkrafterna i människans liv och - ville man säga - dess dyr-
baraste innehåll. Den skattskyldiges uppoffring borde icke till alltför stor
del åtgå till utjämningskostnader.4

7. Ovan beskrivna ökning av statsmaktens uppgifter har tillika för-
orsakat en kraftig utvidgning av förvaltningsapparaten. Detta och vissa
andra omständigheter har åter lett till en nedgång i de i denna apparat
sysselsatta förvaltningstjänstemännens juridiska kompetens. Medan det
finansrättsliga greppet i finansförvaltningen har hårdnat, har de juridiska
elementens medverkan minskats och politiskt kämpande krafter har trätt
i stället. Förvaltningens tidigare »domarprägel« har börjat avtaga. Då
missbruken inom förvaltningsmakten samtidigt visar tendens att ökas,
har de känsligaste forskarna i de demokratiska länderna redan begynt
ifrågasätta, huruvida mänskligheten numera lever i en rättsstat eller i en
förmyndarstat.

8. Då sålunda skatte tungan mångdubblats och tjänstemannakapaci-
teten kanhända försvagats, har kravet på ökat rättsskydd för den enskilda
i beskattningen likaväl som i den övriga förvaltningen begynt göra sig
allt starkare gällande. Enligt det individualistiska tänkesättet, som allt-
jämnt råder även i de nordiska länderna, tillkommer varje individ en
klart avgränsad livssfär. Ju tyngre beskattningen drabbar förmögenheten
i denna livssfär, ju mer den hotar möjligheten att leva »som en fri man«,
med desto större noggrannhet, säger man, måste det ses till, att detta
sker rättvist och samvetsgrant i enlighet med i lag stadgade principer
och så att alla drabbas lika. Detta hävdande av den enskildes behov av
rättsskydd har nog främst riktat sig mot det kollektiva rättstänkandet i
de totalitära länderna, enligt vilket individen icke har någon särskild rätt
till rättsskydd, utan detta tillkommer endast samhället; de motsvarande
rättigheter, som tillerkännes individen, är på sin höjd reflexer av statens
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rättigheter. Men detta krav på rättsskydd har kraftigt levat sig in även i
det individualistiska tänkesättet i demokratiska länder, enär individualis-
men primärt ser individen och icke samhället som bärare av rättigheter
och således även anser den enskilde vara i behov av rättsskydd. Enligt
Duvergers kanhända något kraftigt tillspetsade formulering är detta krav
på rättsskydd så mycket nödvändigare som den vetenskapliga utvecklin-
gen i de demokratiska länderna nuförtiden ger de styrande en större
makt än någon tyrann någonsin tidigare haft.5

9. Vad särskilt beträffar kravet på att beskattningen skall vara opar-
tisk, har detta ansetts vila på den demokratiska rättsstatens ledande prin-
ciper, då en av de viktigaste hörnstenarna i rättsstaten är rättslikhets-
garantin {Garantie der Rechtsgleichheit). Denna princip om medbor-
garnas likställighet har upptagits även i finsk grundlag, i orden »Finska
medborgare är o likställda inför lagen« i regeringsformens 5 §. Att opar-
tiskhet iakttages är något av det allra viktigaste. Såsom Lat zar us som
exempel härpå säger, är det nämligen nog möjligt att för någon tid
minska medborgarnas friheter, men endast på det villkor, att alla med-
borgare lider samma orätt.6

10. I det följande granskas, på vilket sätt individens rättssäkerhet
i dagens Finland är skyddad i fråga om beskattningen och vilka åt-
gärder som borde vidtagas för att öka detta rättsskydd till de delar det
icke kan anses tillräckligt. Det är alltså endast förhållandena i Finland
som här blir föremål för granskning. Detta beror på att författaren tyvärr
icke har haft tillräcklig sakkunskap i fråga om de övriga nordiska län-
derna, då bristerna i de skilda länderna uppenbarligen är i någon mån
olika. Dessutom är de med missförhållandena sammanhängande frågorna
ofta så pass ömtåliga, att det icke ens är passande att en främling berör
dem.

Vi skall i det följande skärskåda förhållandena i Finland ur följande
synvinklar: a) lagstiftningen, b) lagtolkningen, c) organisationen av
tjänstemannaförhållandena, d) beskattningsförfarandet och e) ändrings-
sökandet.

/ / . Lagstiftningen.

11. Finlands grundlagar är vad beträffar såväl stiftande som ändring
och upphävande underkastade ett särskilt kvalificerat förfarande, och
stadgandena i dessa lagar har fördenskull förstärkt formell laga kraft.
Enligt 67 § riksdagsordningen skall sålunda ett lagförslag, som gäller
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stiftande, ändring och förklaring eller upphävande av grundlag — efter
att ha vilat över ett nyval — vid tredje behandlingen godkännas med
minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Förslag till grundlag kan
emellertid förklaras brådskande med fem sjättedelar av de avgivna
rösterna, och då avgöres saken utan att förslaget lämmas vilande.

Om stiftandet av skattelagar stadgar åter 61 § regeringsformen, att
angående skatt för obestämd eller för viss tid stadgas genom lag. Kom-
pletteringsvis är det ytterligare i 68 § riksdagsordningen stadgat, att för-
slag om ny eller ökad skatt eller fortsatt uppbörd av för viss tid stadgad
skatt till oförändrat belopp, om skatten är avsedd att uppbäras under
längre tid än ett år, skall anses ha förfallit, om icke förslaget vid tredje
behandlingen omfattats av två tredjedelar av de avgivna rösterna. Sche-
matiskt sett följer stiftandet av skattelag sålunda, såframt fråga är om
skatt för längre tid än ett år, den ordning som gäller för stiftandet av
grundlag, utom att en skattelagsproposition icke behöver lämnas vilande
över nyval.

Vidare må nämnas, att en stiftad lag i enlighet med stadgandet i 20 §
2 nom. regeringsformen blir förpliktande först då den blivit publicerad i
Finlands författningssamling. Stadgandet bör anses gälla även förordnin-
gar och sådana beslut av statsrådet och ministerierna, som innefatta lag-
stiftning.

Såsom av dessa stadganden framgår, är denna kvalificerade form för
stiftande av skattelagar ägnad att ge ett gott skydd mot skattelagar, som
är godtyckliga eller eljest medför ojämnheter i medborgarnas skattebörda.
Delvis för att begreppet »skattelag« icke alltid har varit tillräckligt klart
för lagstiftaren, har det tyvärr dock stundom hänt, att lagar som vid
närmare granskning har befunnits vara skattelagar, icke blivit antagna i
föreskriven ordning.

12. Som exempel på sådana skattelagar, som har bragts i kraft med
åsidosättande av den sålunda i grundlag förutsatta ordningen, kan näm-
nas til prisutjämningslagstiftningen hörande tidigare lagar. Prisutjäm-
ningslagstiftning förekom första gången i lagar av år 1944 (1944/205 och
972). Enligt dem kunde prisutjämningsersättningar beviljas ur en utom
statsförslaget upprätthållen prisutjämningsfond och till denna fond
skulle i vissa fall prisutjämningsavgifter inbetalas för utjämning av prisen
på importerade eller i landet tillverkade varor, som försåldes i landet.
Lagen innehöll inga stadganden om de varor, som var underkastade
utjämningsersättningar och -avgifter, icke heller om grunderna för er-
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sättningarnas och avgifternas fastställande, utan dessa stadganden skulle
enligt lagarna fastställas av statsrådet. Åt statsrådet uppdrogs även att
bestämma, vilka myndigheter som skulle besluta om beviljande av er-
sättningar och inbetalning av avgifter, d.v.s. för utjämningsavgifternas
vidkommande, av vilken myndighet dessa avgifter av skattenatur skulle
fastställas. Däremot gav lagen icke statsrådet befogenhet att överföra
denna rätt att bestämma grunderna på lägre myndighet, utan förutsatte,
att de skulle fastställas av statsrådet självt. Lagen stadgade nog sed-
vanlig rätt att utfärda allmänna verkställighetsbestämmelser, men denna
rätt innefattar enligt rådande uppfattning icke rätt till delegering. I ett
utfärdat bedut (1947/21) intog statsrådet emellertid icke några stad-
ganden om grunderna för utjämningsavgiften utan enligt beslutet ankom
det på en genom detta tillsatt lägre instans, prisutjämningskommissionen,
att bestämma storleken av utjämningsersättningen och utjämningsavgif-
ten och om deras erläggande.

I stort sett i denna form förnyades denna lagstiftning sedermera ett
år åt gången, tills riksdagen år 1955, då lagen för följande år var under
beredning, fäste uppmärksamhet vid att det tidigare förfarandet vid
lagens stiftande hade varit grundlagsstridigt. Därefter har senare ut-
färdade lagar i ämnet stiftats i den för grundlag gällande ordningen,
och icke såsom skattelagar. Genom detta förfarande har man synbar-
ligen velat slippa att i riksdagen göra lagen så detaljerad som en skatte-
lag hade bort göras.

Såsom grundlagsutskottet vid 1955 års riksdag konstaterade, måste
prisutjämningsavgiften materiellträttsligt betraktas såsom skatt, varför
regeringsformen kräver, att den regleras genom lag. I själva lagen hade
sålunda bort fastslås såväl skattskyldigheten och grunderna för skattens
fastställande som den skattskyldiges möjligheter till rättsskydd. Lagen
borde sålunda klart och tydligt ha angivit, vilka som i subjektiv mening
var skattskyldiga och vilka varor som var föremål för beskattning. Den
borde även ha innehållit tillräckliga stadganden om skatteskalor eller
annan skattefot eller åtminstone om skattefotens maximigräns ävensom
om de myndigheter, på vilka skattens fastställande ankom och om sök-
ande av ändring i skattebeslut. Intet av detta skulle i lagen ha fått dele-
geras till statsrådet och ännu mindre hade statsrådet ens formell rätt
att överföra denna bestämmanderätt på prisutjämningskommissionen
eller på annan förvaltande myndighet. Den rättsliga sidan av saken
försvagades ytterligare av att prisutjämningskommissionen — efter att
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ha fastställt någotslags beskattningsgrunder — icke ens publicerade dem
i författningssamlingen såsom stadgandena i 20 § 2 mom. regerings-
formen förutsätter för att en lag skall bli förpliktande.

Trots alla dessa brister och trots att sålunda inga materiella grunder
hade utfärdats och publicerats i enlighet med regeringsformen och sålunda
fått förpliktande verkan, tillämpades denna »lagstiftning« omkring tio
år, och under denna tid uppbars hos skattebetalarna i stöd av den rätt
stora belopp i prisutjämningsavgifter.7

13. Till främjande av bostadsproduktionen har betydande skattelätt-
nader beviljats, vilka utsträckts att gälla även räntorna på krediter för
dylika ändamål. I de lagar, som stiftats i ämnet (1948/520, 1949/441
och 1953/447) har fullständig skattefrihet under tio år garanterats för
räntorna på krediter, vilka beviljats för bostadsproduktion av visst slag.
År 1955 utfärdades emellertid en ny lag (1955/506), i vilken skattefri-
heten för räntor på krediter, även tidigare beviljade, inskränktes till att
gälla endast halva beloppet av räntorna. Genom en lag, som icke var
stiftad i den för stiftande av grundlag stadgade ordningen, avskaffades
sålunda skattefriheten för halva räntan för de kommande år, för vilka
skattefrihet tidigare garanterats räntetagerna. Då många kreditgivare
på grund av skattefriheten hade givit dylika lån med en ränta, som var
lägre än den gängse, drabbades de av en betydande ekonomisk förlust,
då denna skattefrihet bortföll.

En granskning av denna lagstiftningsserie ger vid handen, att lagarna
av år 1948, 1949 och 1953 för ifrågavarande rän te tagare gentemot skat-
tetagaren för hela skattefrihetstiden skapat en rätt att njuta denna skatte-
frihet, som bör anses såsom en offentligrättslig rättighet. Sagda lag av
år 1955 är således ett retroaktivt verkande undantag från en till sin
karaktär allmän rättsregel, som varit bestämd att vara i kraft viss tid.
Juridiskt innefattar den ursprungligen beviljade skattefriheten sålunda
en i lag skyddad förmån av förmögenhetsvärde, som har karaktär av
privilegium, och är uppenbart sådant »gods«, för vilket finsk medborgare
enligt 6 § regeringsformen åtnjuter skydd och som icke kan berövas
honom annat än genom lag, som är stiftad i den ordning som gäller för
stiftande av grundlag, eller genom expropriation mot full ersättning. Ej
heller kan den slutsatsen dragas, att det vore fråga om beskattning av
en genom 1948-1953 års lagstiftning tillkommen specialförmån med
stöd av ett nytt skattestadgande i 1955 års lag, utan resultatet blir enligt
mitt förmenande en genom sistnämnda lag verkställd konfiskering av
hälften av en genom tidigare lag skapad förmån. Då kan man icke
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heller längre säga, att lagen uppfyller kravet på likställighet i regerings-
formens 5 §. Nämnda ursprungliga räntefrihet påminner även väsent-
ligt om i Finland gällande stamapoteksrättigheter och om pensionsbe-
rättigads tjänstemans rätt att fortlöpande njuta oavkortad pension, vilka
bägge har ansetts såsom sådana »förvärvade rättigheter« som 6 § rege-
ringsformen särskilt garanterar medborgarna.

14. Även andra fall förekommer då det icke alltid i tillräcklig grad har
beaktats, att ett lagförslag till sin natur är en skattelag och att den för-
denskull borde ha stiftats i enlighet med förfarandet i 68 § riksdagsord-
ningen. I den för stiftande av skattelag gällande ordningen stiftades
sålunda icke den första lagen om den barnbidragsavgift arbetsgivarna
skall erlägga till staten för utbetalning av barnbidrag (1948/544), trots
att denna avgift måste anses såsom skatt, då den betalas i vissa procent
på alla, även till barnlösa arbetstagare utgående löner. Ännu flera är de
fall, då en skattelag nog huvudsakligen är stiftad i den ordning 68 §
riksdagsordningen föreskriver, men sådana väsentliga delar av lagstift-
ningen, vilka borde ha ingått i själva lagen, lagstridigt delegerats och
reglerats genom förordning eller beslut av statsrådet eller ministerierna.8

Då individens rättsskydd genom dylika misstag i lagstiftningen ofta
kan bli svårt kränkt, vore det önskligt att dylika misstag kunde undvikas.

15. Vad beträffar de finska skattelagarnas allmänna utformning, är
de betydligt mera allmänt hållna än t.ex. de svenska. I allmänhet går
den svenska lagstiftningen mera i detalj än den finska. Detta gäller i
högre grad än andra lagar skattelagarna, i vilka omfattande, av riks-
dagen godkända anvisningar finnas anslutna till lagparagraferna. I de
finska skattelagarnas stadganden strävar man däremot till att endast ge
uttryck åt allmänna och ledande principer och överlämnar åt doktrin
och praxis att avgöra de enskilda fallen på basen av de principer, som
framgår av lagens konstruktion. Det är klart, att lagtolkningen har en
mycket större betydelse i Finland än i länder med mera detaljerade
lagar och att lagtillämpningen kräver större kompetens hos tillämparen
än denna ofta besitter.

Det svenska systemet med anvisningar är självfallet ägnat att hindra
godtycklig tillämpning av lag och det garanterar i stort sett — trots sin
eventuella osmidighet — individen ett säkrare rättsskydd än lagar med
allmänna bestämmelser kan ge, men utarbetandet av dem kräver mycket
mera arbetskraft än den som i Finland står till buds för utarbetandet av
skattelagar.

16. Utarbetandet av skattelagar är icke heller eljest i Finland ordnat
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så effektivt som önskligt vore. Finland har ingen särskild lagberedning
för utarbetandet av skattelagar, och den allmänna lagberedningen har
icke nämnvärt tagit del i utarbetandet av förslag till skattelagar, vartill
den icke heller äger möjligheter, då den i allmänhet icke har haft skatte-
experter bland sina medlemmar. Skattelagarna utarbetas i Finland
antingen av tillfälliga kommittéer eller direkt i ministerierna. Det är
givet, att arbetet i en tillfällig kommitté icke alltid är så fast och kon-
centrerat, men fördelen med kommittéformen är, att det ofta är möjligt
att i en kommitté få in en mångsidigare sakkunskap än de särskilda
lagberedningarna besitter. Det oaktat vore det kanhända skäl att planera
inrättande av en särskild lagberedning för skattelagarna, vilken skulle
arbeta inom finansministeriets skatteavdelning.

Ett missförhållande i skattelagsberedningen i Finland är även, att
vissa ministerier vid sidan av finansministeriet utarbetar och föreslår
ändringar i skattelagstiftningen, ofta i samband med någon sin special-
lag, i vilken ofta nog obefogade skattefri heter och - lättnader döljer sig.
Ofta är syftet med dem att tillgodose särbehoven inom näringsgrenar på
ministeriets område. Dylika stadganden äro även mången gång formellt
synnerligen svaga, då de har utarbetats av personer, som saknar känne-
dom om det system skattelagarna skapat och om dess terminologi.

17. I skattelagstiftningen har även allmänt förmärkts det missförhåll-
andet, att utfärdandet av tillämpnings- och verkställighetsbestämmelser
i lagarna överföres på finansministeriet, trots att det ligger i sakens natur
att dylika bestämmelser utfärdas genom förordning under hela regerin-
gens medverkan. Då nämligen ett förslag till en förordning kommer att
prövas av hela statsrådet och justitiekanslern och slutligen även av re-
publikens president, föreligger större garantier för att det blir grundligare
utarbetat och avvägt än om det baserar sig på en enda mans åsikt, som
kanhända är resultat av en ytlig prövning.

18. Ett förfarande, som enligt min uppfattning bör anses mindre god-
tagbart är även, att ändringar i skattelagarna stundom förefaller att få
tjäna såsom någotslags pris eller utjämning vid olika ekonomisk-politiska
avtal och arrangemang. Detta kan lätt leda till betydande ojämnheter i
fördelningen av skattetungan mellan samhällsgrupperna, och förfarandet
utnyttjas ibland till att förskaffa vissa kategorier inom näringslivet kom-
pensation för skador, som uppstått på helt annat håll. Stundom åter
ändras skattefoten på delvis lika lösa grunder. Ett typiskt exempel härpå
är den i 50 § lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt stadgade in-
komstskatteprocenten för bolag o.a. samfund, vilken under 1950-talet
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varierade mellan 32 och 50%, utan att motsvarande förskjutningar ägde
rum i övriga skattskyldigas skatteskalor. Det förefaller som om man för-
sökte behandla denna skattesats på samma sätt som tidigare de s.k. be-
villningarna och ändra den allt efter som behov av att utfylla brist i
statsförslaget förelåg. Ett sådant förfarande är icke berättigat, om man
håller fast vid ovan antagna axiom rörande medborgarnas likställighet
inför lagen, även inför skattelagen.

19. Med tanke på beskattningsväsendets utveckling vore det även
önskligt att undvika att i skattelagstiftningen pålägga medborgarna för-
pliktelser, som de icke utan oproportionerligt stor kostnad och möda kan
fullgöra. Sålunda vore det måhända skäl att mer än nu sker undvika
obligatorisk förskottsinnehållning på små löner och andra vederlag, då
det ofta är svårt för den stora allmänheten, i synnerhet på landsbygden,
att få skattemärken för sådana innehållningar. Skyldigheten att uttaga
skatteförskott blir härigenom i allmänhet försummad och lagbrott i
smått skapar lätt vanan att icke vara så nogräknad heller i större ting.
Möjligen kunde lämnandet av kontrolluppgifter även i dessa fall något
utvidgas.

20. På grund av det som sagts, kan man konstatera, att den finska
skattelagstiftningen lämnar mycket övrigt att önska i fråga om individens
rättsskydd. En av de viktigaste rättelser, som borde fås till stånd, är en
ändring eller ett förtydligande av lagstiftningen så, att domstolarna även
vad beträffar i riksdagen tillkomna lagar, såsom fallet är i många länder,
skulle kunna pröva, om grundlag följts, en rätt som åtminstone icke
ostridigt tillkommer våra domstolar. Viktigt vore kanhända även att få
till stånd en särskild lagberedning för utarbetandet av skattelagar.

///. Lagtolkningen.

21. I de redan över 400 år gamla domarreglerna, som brukar betrak-
tas som den svensk-finska rättens etiska kulmination, sägs det: En godh
beskedeligh Domare är bättre än godh Lagh, ty han kan altijdh lagha
efter Lägligheetena. Ther en ond och orättwijs Domare är, ther hielper
godh Lagh intet, ty han wränger och giör them Orätt effter sitt sinne«. (8)
De fortsätter — med en av Ciceros paradoxer —: All Lagh bör medh
Beskedelighet driffuin warda; Förty högsta rätt är största orätt, och moste
Nåden wara medh Rätten« (10) samt »Thet Rätt och Skiäl icke är, thet
kan icke heller wara Lagh; för the Skäl som Lagen haffuer med sigh,
gillas hon« (9). Dessa och en del andra regler visar, huru stor vikt man i
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den svensk-finska rätten i alla tider har lagt på en rätt tolkning av lagen.
22. För underlättande av lagtolkningen har man sedan gammalt

strävat till att antaga vissa allmänna grunder för tolkningen. Sålunda
har inom straffrätten i allmänhet antagits den redan i den romerska
rätten gällande maximen »nullum crimen sine lege penali« och den har
följts av den likaså från den romerska rätten härstammande maximen
»nullum tributum sine lege tribunal!«, varmed avses, att skatt icke kan
uttagas, om icke ett lagstadgande ligger till grund därför. Samma prin-
cip kommer till uttryck även i ett annat romerskt skattestadgande »in
dubiis quaestionibus contra fiscum respondere«. Denna samma tanke
ligger till grund för stadgandet i 58 § beskattningslagen, enligt vilket,
om rösterna falla lika i skattenämnd, den åsikt gäller som beslut, som är
fördelaktigast för den skattskyldige. Såsom Ljungman konstaterat är
den allmänna meningen i Sverige — och detsamma gäller efter vad jag
kan se också i Finland — att tolkningen av skattestadganden på grund av
den ofta rätt betungande ekonomiska belastning beskattningen medför
för individen, i främsta rummet måste gå ut på att garantera individen
rättsskydd och att härvid den av förenämnda maximer uppdragna
gränsen kring individernas frihet härvid bör iakttagas. Från denna prin-
cip har enligt Ljungman avsteg aldrig gjorts i Sverige.9

23. Ovan nämda princip borde komma till uttryck även i fördelnin-
gen av bevisbördan i skatteärenden. I civilrättsliga tvistemål tillämpas på
bevisbördans fördelning i allmänhet de krav rätt och billighet uppställer,
vartill kommer benägenheten att överföra bevisbördan på den part, som
enligt erfarenhet i motsvarande fall kan anses lättast i stånd att prestera
bevisning. Och härur härledes all t jämnt den uppfattningen, att den part,
för vilken bevisningen i allmänhet inom ramen för avtalstypen bör anses
lättast, även skall bereda sig på att prestera den. I brottmål åter anses
dock bevisskyldigheten i allmänhet vila på åklagaren (RB 17:1) i enlig-
het med principen »hellre fria än fälla« i domarreglerna (31). Detta
kommer till uttryck i rättegången i ett allmänt gynnande av försvaret
enligt principen favor defensis, vilket även uttryckes i orden in dubio
pro reo. I skatteangelägenheter bör bevisbördans fördelning följa en
linje, som går någonstans mittemellan, men dock närmare den straff-
rättsliga linjen. Speciellt vad beträffar frågan om skattskyldighetens
förekomst bör bevisningen anses vila på skattemyndigheterna. Om skatt-
skyldig försummat att avge deklaration, som han är rättsligt förpliktad
att avge, och beskattningen fördenskull sker enligt uppskattning, är det
åter den skattskyldiges sak att göra sannolikt, att uppskattningen är för
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hög. Det är kanhända i de flesta fall lättare för den skattskyldige själv
än för skattemyndigheterna att anskaffa bevis om inkomstens storlek, och
det är därför han som skall prestera sådan bevisning. Även om bevis-
bördans fördelning i skatteärenden bör hålla sig närmare de straffrättsliga
än de civilrättsliga principerna, bör det dock anses, att icke bevisskyldig-
heten lika avgjort vilar på skattemyndigheterna som i brottmål på
åklagaren. Efter vad jag kan se torde i allmänhet riktiga principer i
fråga om bevisbördans fördelning följas i Finland.10

24. Särskild uppmärksamhet bör i lagtolkningen ägnas behandlingen
av förmenta fall av kringgående av skatt. Kringgående av skatt före-
ligger, då man genom en rättshandling försöker hindra uppkomsten av
skattskyldighet. Vad särskilt beträffar skentransaktioner, simulerade eller
dissimulerade rättshandlingar, bör dessa, trots sin yttre form, i beskatt-
ningen behandlas efter sitt verkliga dolda syfte. I detta avseende gör så-
lunda den skatterättsliga behandlingen alls icke avsteg från den privat-
rättsliga åskådningen och några meningsskilj ak tigheter har icke i dessa
fall förekommit i skatterätten.

Däremot råder i olika länders lagstiftning och rättspraxis synnerligen
delade meningar om behandlingen i beskattningshänseende av de fall,
då skattskyldig för att uppnå ett eftersträvat mål har flere olika rätts-
handlingar att välja på, av vilka en del föranleder beskattning, andra
icke. Sålunda förklarar Sandström, att det icke i skatterätten är skäl att
tala om skentransaktion, när det är fråga om en sådan även enligt
privaträttsliga stadganden, utan först då fullt giltiga privaträttsliga rätts-
handlingar föreligger, kan en del av dem behandlas såsom skatterätts-
liga skentransaktioner. Begreppet skatterättslig skentransaktion är så-
lunda enligt Sandström betydligt vidsträcktare än inom privaträtten. En
sådan skatterättslig skentransaktion anser Sandström vara i fråga, då
en person, som närmast ämnat företaga en viss rättshandling, för att
gå fri den skatt den medför väljer en rättshandling av annat civilrätts-
ligt slag, som icke föranleder beskattning men som i sak är identisk med
den ursprungligen påtänkta eller innefattar den. I dessa fall borde så-
lunda enligt Sandström beskattning verkställas som om rättshandlingen
vore företagen i den form, som föranleder beskattning. Denna åsikt kri-
tiseras skarpt av Sundberg, som med beklagande konstaterar, att mellan
enskilda gällande rättsregler och uppnådda resultat icke inom beskatt-
ningens område anses bindande, om det därigenom blir möjligt att
undgå skatt. I dylika fall lämnas enligt Sundberg stort svängrum för
beslut, som bygger på sannolikhet, om icke rent av på godtycke. Även
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Ljungman och Helmers synes intaga en ståndpunkt, motsatt Sandströms,
vars inställning till frågan icke heller eljest förefaller att ha blivit allmänt
godtagen i svensk rätt.11

Icke heller ur finsk rätts synspunkt är det skäl att godtaga Sandströms
uppfattning. Den skulle lätt leda till sådana av den frirättsliga skolan
omhuldade »känslopåverkade domar«, från vilka hos oss i Finland bl.a.
Kivimäki tar bestämt avstånd i privaträtten.12 Införande av domar av
dette slag i skatterätten skulle i hög grad minska rättssäkerheten i skatte-
ärenden. Individen bör ha rätt att ordna sin ekonomiska verksamhet så,
att han kommer undan med minsta möjliga skatter, om blott den utväg
han väljer är laglig, redlig och hederlig. Sålunda har Högsta domstolen i
Amerika i en dom uttalat, att skattebetalarens lagliga rätt att med de
medel lagen tillåter minska det belopp han eljest borde betala i skatt
eller helt och hållet undvika skatt icke kan ifrågasättas.13 Lika väl som
en person som planerar att sälja en tidigare inköpt fastighet med upp-
skjuter försäljningen tills han ägt fastigheten i tio år, bör vara befriad
från skatt på tillfällig försäljningsvinst, lika väl bör han alltså enligt
finsk rätt vara berättigad att innan tio år förflutit skänka fastigheten till
sina barn, vilka sedan - självfallet efter att ha erlagt gåvoskatt på gåvan
— kan sälja den vidare, innan tio år förflutit från det ursprungliga köpet,
utan att de eller gåvans givare kan beskattas för tillfällig försäljnings-
vinst. Förutsättning för denna skattefrihet bör dock självfallet anses vara,
att gåvan varit verklig och transaktionen hederlig och att syftet icke t.ex.
varit, att barnen senare skulle överlämna köpeskillingen för fastigheten
eller en del därav till gåvans givare. Om något visst förfarande i syfte
att undgå skatt blir så allmänt, att den minskning av skatterna det med-
för icke kan tillåtas, bör denna kategori av rättshandlingar genom lag
göras skattepliktig, men dessförinnan kan en dithörande rättshandling
icke beskattas. Maximen »nullum tributum sine lege tribunali« utgör
hinder därför.

Av anförda princip följer bl.a., att stadgandet i 56 § beskattningsla-
gen, som till sin avfattning är något oklar, snarare bör tolkas snävt än
extensivt. Det kan konstateras, att man hos oss såväl i beskattningsför-
farandet som i lagskipningen i allmänhet har följt i det föregående om-
talade lagtolkningsprinciper, med undantag kanhända av vissa särfall
på bl.a. förskottsskattelagens område.

25. En alltför rätlinjig tolkning av stadgandena om förutsättningarna
för ejterbeskattning har stundom lett till obilliga slutresultat. I detta av-
seende kan ett belysande exempel anföras. Omsättningsskattemyndig-
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heterna hade i närmare tio år tillämpat en tolkning, enligt vilken vissa
på »fastighet« utförda byggnadsarbeten var fria från omsättningsskatt,
och de högre myndigheterna hade givit lägre myndigheter förhållnings-
regler i enlighet med denna tolkning. Tolkningen förefaller dessutom att
ha varit materiellt riktig. En dag år 1950 ändrade omsättningsskatte-
myndigheterna - synbarligen efter påtryckning från närliggande bran-
scher inom affärslivet — sin tolkning till den rakt motsatta och begynte
anse sagda arbeten skattepliktiga. Härvid nöjde sig myndigheterna emel-
lertid icke med att endast kräva omsättningsskatt på därefter utförda ar-
beten, utan började enligt den nya tolkningen verkställa efterbeskattning
för de fem föregående åren. Da vederbörande affärer emellertid icke hade
indrivit skatten av kunderna i samband med faktureringen och icke
heller kunde göra detta senare och sålunda icke kunde vältra över skatten
på konsumenterna, vilket är meningen med omsättningsskatten, hotades
de av direkt ruin, då de kunde komma att nödgas för fem år bakåt i om-
sättningsskatt erlägga en femtedel av värdet av omsättningen för varje
år. Senare upphävdes dock dessa efterbeskattningar i lagskipningsväg.

Det är självklart, att dylika med avseende å sitt materiella eller for-
mella berättigande tolkning underkastade efterbeskattningar i fråga
om de indirekta skatterna är synnerligen oskäliga och svåra att genom-
föra, även då det tidigare beskattningssättet icke, såsom i det omtalade
fallet, baserat sig på myndigheternas uttryckliga anvisningar. Men även
inom de direkta skatternas gebit borde förutsättningarna för efterbe-
skattning gärna tolkas något snävare än i praktiken skett, då den om-
ständigheten att skatt icke uttagits i samband med den regelrätta beskatt-
ningen ofta snarare har berott på att skattemyndigheterna försummat
att pröva till grund för beskattningen klart uppgivna fakta och deras
betydelse för beskattningen än på svikligt förfarande eller ens på våll-
ande från den skattskyldiges sida.14

26. Obilligt bör i många fall anses, att finansministeriet, som bl.a.
fastställer beskattningsvärdet för börsnoterade aktier, stundom fastställt
värdet till högre belopp än för dem i allmänhet betalats på börsen vid
slutet av skatteåret eller därunder. Även om aktiernas matematiska värde
vore större än det betalda priset, kan obilligheten vara uppenbar, i syn-
nerhet i fråga om sådan aktieägare, som icke har möjlighet att inverka
på bolagets skötsel eller lösgöra sin i aktier nedlagda förmögenhet på
annat sätt än genom att sälja aktierna på börsen till det pris som där
betalas. Denna värdering är så mycket mindre begriplig som vissa andra
kategorier realegendom i hög grad beskattas till ett värde, som under-
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stiger egendomens gängse värde, såsom t.ex. fastigheter med ett betyd-
ande tomtvärde i närheten av ett bosättningscentrum, vilkas gängse pris
ständigt stiger till följd av oförtjänt värdestegring, vilken åter på andra
håll i världen anses såsom ett synnerligen lämpligt objekt för en effektiv
beskattning (Wertzuwachssteuer).

27. Att leda och sköta skatteförvaltningen är ingen lätt uppgift, utan
tvärtom kanhända i allmänhet en av de allra tyngsta i förvaltningen,
varför det icke är ägnat att förvåna, om icke allt fungerar fullt tillfreds-
ställande vad beträffar den enskildes rättssäkerhet, men obilliga för-
faringssätt av den art, som ovan beskrivits, borde kunna hindras icke
blott i den enskildes utan även i samhällets intresse med tanke även på
dess auktoritet.

IV. Organiseringen av tjänstemannaförhållandena.

28. Den enskildes rättsskydd beror i mycket på huru tjänstemannaför-
hållandena i landet är ordnade. Ovan har redan antytts, att domar-
greppet och prägeln, som tidigare varit kännetecknande för tjänste-
mannaverksamheten i Sverige-Finland, håller på att försvagas. Det är
beklagligt med tanke på den enskildes rättsskydd. Den juridiska utbild-
ningen syftar nämligen framför allt till att vid sidan av själva inlärandet
av juridiska normer utveckla förmågan till objektivt tänkande. Den
strävar till att lära vederbörande att i rättsfrågor och till lagtillämp-
ningen anslutna sakfrågor tänka konstruktivt, på ett sätt matematiskt,
och alltid opartiskt. Vid avgörandet av en fråga fungerar en erfaren
jurist precis som en modern hålkortmaskin. Rättsreglerna och materi-
ella fakta är som hålen i hålkortssystemets kort. De skymtar förbi ett
ögonblick och fördelar fakta i fallet med avseende på deras sakliga in-
verkan och rättsreglerna med avseende på deras juridiska betydelse i
grupper och noterar slutresultatet. Denna notering är sålunda resultatet
av en viss logisk slutledningsserie, som faktiskt ägt rum, fastän stundom
så snabbt, att den nästan förefaller känslopåverkap. En sådan på något
sätt sval och utifrån skapad inställning till det ärende som skall avgöras,
så att domaren, då han behandlar ärendet, icke på förhand på minsta
vis röjer, vem han anser ha rätt, övertygar bäst parterna om att han
handlar opartiskt och objektivt. Och om den juridiska utbildningen
förmår skapa arbetare med förmåga till en något mer objektiv inställ-
ning till de enskilda fallen än genomsnittsmänniskan kan prestera, fyller
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den till stor del sin uppgift. Om den icke alls lyckas häri, har den icke
det värde man räknat med.

29. Den juridiska utbildningen är sålunda, om den fyller sitt ändamål,
i sin egenskap av tjänstemannautbildning av stor betydelse för värnet av
den enskildes rättssäkerhet. Men, såsom här redan har konstaterats, före-
faller dess inverkan på förvaltningen att minskas, och därmed försvagas
även rättsskyddet. Detta de juridiskt bildade tjänstemännens minskade
inflytande beror icke enbart på den ökade betydelse de politiska be-
fordringsgrunderna fått, ehuru också den har del i saken, och icke ens
enbart på att makten i samhället i betydande utsträckning övergått till
kretsar, som icke heller eljest tillmäter tjänstemannautbildningen det
anseende denna tidigare haft. Det betydelsefullaste är härvidlag näm-
ligen, att man även i lärda kretsar stundom visat benägenhet att under-
skatta den juridiska utbildningens betydelse för tjänstemannakåren. Man
förklarar, att tjänstemännen i allmänhet, om icke kanhända helt obe-
roende av på vilket område de verkar, borde få en effektiv samhälls-
ekonomisk fostran, som skulle lära dem att fästa avseende vid sociala
nyttosynpunkter och att tillämpa dem i sin tjänsteverksamhet. Vad be-
träffar det juridiska tänkandet anses några hundra timmars juridiska
studier förslå för dessa tjänstemän. I samma mån som vi sålunda ideellt
fjärmar oss från tanken att tjänstemannaförvaltningen, åtminstone då
en förvaltningsåtgärd råkar i konflikt med den enskildes rättssfär, borde
bygga på ett objektivt utvecklat tänkande, fjärmas vi även från strävan
att iakttaga allas likhet inför lagen. Om det avgörande är bara sam-
hällets behov och dess nyttosynpunkter, vilka dessutom ofta nog kan
anges blott rätt diffust, blir resultatet för individernas vidkommande
godtycke och stundom såsom enda tvångsmedel till slut en totalitär
statsform. Individens rättsskydd har härvid intet värde att tala om.15

30. Utom tjänstemannautbildningen är tjänstemannaorganisationens
allmänna struktur av stor betydelse för förvaltningens möjligheter att
hålla sig objektiv och opartisk. En hithörande fråga är frågan om tjänste-
männens oavsättlighet, vilken i Finlands förvaltning i allmänhet är nå-
gorlunda tillfredsställande ordnad. Tjänstemännens oavsättlighet garan-
terar tjänstmännen ekonomisk trygghet och oavhängighet, så att de
vågar bilda sig en egen uppfattning och stå för den. Om tjänstemännen
icke vore oavsättliga, skulle de i sin verksamhet lätt kunna bli utsatta för
alttför stark påverkan från de ekonomisk-politiska krafternas sida.
Lagarna är nämligen maktlösa i händerna på dem, som saknar mod och
medel att försvara dem (Maclay).16
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Om vi ur denna synpunkt skärskådar Finlands skatteförvaltning,
konstaterar vi, att tjänstemännen inom denna förvaltning genom åtgär-
der, som vidtagits under de senaste åren, fått en betydlig fastare ställning
än de tidigar har haft. De viktigaste tjänsterna inom skatteförvaltningen
är numera ordinarie tjänster, och deras innehavare har därigenom blivit
oavsättliga. Sålunda har dessa tjänster inom skatteförvaltningen i detta
avseende fått den stabila ställning detta ömtåliga förvaltningsgebit
kräver.

31. För att tjänstemännen i sin verksamhet skall kunna vara så objek-
tiva som möjligt och åtnjuta folkets odelade förtroende, borde de, åt-
minstone om de deltager i domstolsverksamhet eller innehar inflytelserik
ställning inom förvaltningen, försöka undvika att ta del i den praktiska
partipolitiken. Den är nämligen ofta ägnad att försvaga förmågan till
objektivitet. I flere länder är tjänstemännen av lag eller vedertagen sed
förpliktade att hålla sig borta från politiken. På samma tanke bygger
det förbud i Finlands regeringsform, som hindrar medlem av högsta
domstolen och högsta förvaltningsdomstolen att vara riksdagsman.17

Visserligen torde La Brugere något skjuta över målet, när han säger,
att partisinnet sänker också de största män till allmogens nivå. Även för
Finlands vidkommande är det nämligen att minnas, att en del av lan-
dets mest bemärkta jurister också har varit stora politiker. Men de har
kanhända blivit stora just för att »juristen« i dem har förmått länka
in även deras politiska verksamhet på opartiskhetens och rättvisans
smala stig i högre grad än vanligt är. I beklagligt många fall förhåller
det sig emellertid tvärtom.

En synnerligen stor samhällsfara utgör i berörda hänseende den om-
ständigheten, att de i grundlag fastslagna befordringsgrunderna: skick-
lighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd håller på att utökas
med en fjärde: medlemsbok i rätt färg. Mycken orättvisa har med an-
ledning av dylika politiska utnämningar vederfarits mera kompetenta
sökande, och ännu mer beklagligt är, att partifärgen ofta färgar av sig
i vederbörandes tjänsteverksamhet. Vilket känsligt vapen t.ex. beskatt-
ningen är i detta hänseende, är utan vidare klart.

32. Det s.k. domar- eller tjänstemannaethoset har i den gamla svensk-
finska förvaltningen haft rätt stor betydelse för tjänstemannaverksam-
heten. En stor del av tjänstemännen i forna tider härstammade från
gamla tjänstemannasläkter, och jämte ett större eller mindre fädernearv
ärvde de av tidigare generationer en mängd tjänstemannatraditioner.
Till dessa traditioner hörde - ofta kanske alltför starkt framhävt - ett



Beskattningen och individens rättsskydd 2 I

slags föreställning om att tjänstemannen redan i och för sig var »herre
och överhet«, men även en levande känsla av att tjänstemannen hade
stora etiska förpliktelser att sköta sina tjänsteåligganden väl och på ett
hedersamt sätt. På så sätt bevarade mången tjänsteman sin sedliga håll-
ning även då han eljest i något avseende misslyckades i livet. Det kunde
finnas psykiskt nedbrutna eller ekonomiskt utarmade gamla tjänstemän,
eller egentligen tjänstemannavrak, vilkas enda egendom av värde var
en obruten hederskänsla och redlighet. De var ett slags små Wibeliusar
även de, fastän i kamp mot andra förstörande krafter än dem Runeberg
skildrar: sitt eget degenererade jag. Särskilt krigstiden med dess många
ekonomiska omvälvningar har kraftigt försvagat detta tjänstemanna-
kårens domarethos. Det borde emellertid väckas till nytt liv. Även andens
adelskap förpliktar. Ett sätt att höja tjänstemännens anseende vore, att
även samhället i sitt förhållande till tjänstemännen skulle återge dessa
och de här beskrivna traditionerna vikt och värde.18

33. Med tanke på förvaltningsundersåtarnas, dvs. individernas rätts-
skydd är det även av vikt, att tjänstemännens verksamhet noggrant
övervakas och att kraftiga sanktioner skapas mot misstag och missbruk
av alla slag. En sådan sanktion är tjänstemännens straffrättsliga ansvar
och hans skyldighet att ersätta den skada han eventuellt förorsakat
enskild. Vad särskilt beträffar skatteförvaltningen är detta ansvar i mån-
ga stycken oklart. Lagen upptager visserligen en mängd specialstadgan-
den, vilka uttryckligen syftar bl.a. till att skydda den enskilde i beskatt-
ningshänseende (SL 40:9, 10). Även om ansvarighet för skada, som
åsamkats av tjänsteman, finnes tillräckliga stadganden. Men oklarheten
ligger däri, att det i fråga om beskattningen i någon mån är en tolk-
ningsfråga, vilka tjänstemän som på detta sätt är ansvariga straff rättsligt
eller i fråga om skadestånd. I synnerhet på större orter uppgöres beskatt-
ningsförslag av skatteberedare och andra i egentlig befattning anställda
beskattningstjänstemän, och dessa förslag godkännes av skattenämnden,
som summariskt, ofta kanhända endast efter stickprov, granskat dem.
Men formellt och juridiskt är även ett sådant beskattningsbeslut ett be-
slut av skattenämnden, varför sålunda nämndens medlemmar måhända
är ansvariga för fel i beslutet. Men även skatteberedarna och föredra-
gandena har sitt tjänstemannaansvar. Det vore önskligt, att tjänste-
mannaansvaret vid den direkta beskattning bleve särskilt reglerat.19

34. I Finland ankommer det sedan gammalt på rikets justitiekansler
att övervaka lagligheten i tjänstemännens verksamhet. Tyvärr har dock
justitiekanslersämbetet numera blivit alltför mycket en regeringsjurist-
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syssla. Justitiekanslern kommer redan på förhand att i alltför hög grad
bidraga till ärendenas gång på det förberedande stadiet och blir så-
lunda i sin övervakningsuppgift i någon mån bunden av inträffade fakta.
Fördenskull borde justitiekanslern befrias från sin uppgift att vara
regeringens rådgivare och ersättas av en konsultativ jurist, som säkert
är nödvändig i statsrådet. Innehavaren av justitiekanslersämbetet borde
på grund av ämbetets speciella art, icke heller vara upptagen bland de
tjänstemän, om vilkas kvarstående i tjänst mellan 67 och 70 år rege-
ringen beslutar, utan han borde hänföras till samma klass som domarna,
vilka alltid får kvarstå i tjänsten tills de fyllt 70 år. Nämnda ändringar
vore ägnade att tillförsäkra individen trygghet på förvaltningens alla
områden.

V. Beskattningsförfarandet.

35. Förvaltningsförfarandet bör i likhet med rättegångsförfarandet sträva
till rättvisa, och detta är särskilt viktigt i beskattningsförfarandet. Men,
såsom Goethe säger: ordet rättvisa är nog ett vackert ord, om man bara
förstode det rätt. Härtill kan man med Seume säga, att jämlikheten är
rättvisans prövosten, och bägge tillsammans skapar de frihetens väsen.
Beskattningsförfarandet bör alltså, såsom ovan redan konstaterats, för att
vara rättvist lämma största möjliga garantier för de skattskyldigas lik-
ställighet. Med behovet av rättsskydd för individen i beskattningshän-
seende avses i huvudsak just behovet av dessa garantier.

36. All förvaltningsverksamhet är i en rättsstat lagbunden verksamhet,
varför myndigheternas funktionsbefogenheter bör ha sin grund i lag.
Men allt efter huru noggrant lagen anger det förfarande som skall
iakttagas i de skilda förvaltningsfallen och i vilken mån den — för att
förvaltningsverksamheten å andra sidan skall fungera smidigt och snabbt,
dvs. effektivt — har givit de förvaltande myndigheterna fri prövnings-
rätt, skiljer man mellan: 1) fri, dvs. på ändamålsenlighet s pr övning ba-
serad förvaltningsverksamhet och 2) bunden, dvs. på rättslig prövning
byggade förvaltningsverksamhet. Ändamålsenlighetsprövningen får själv-
fallet aldrig vara godtycklig. Men därvid är dock flere förfaringssätt
lagligen tänkbara, och de är rättsligt likvärda, även om myndigheten
bör sträva till att anlita den utväg, som är den ändamålsenligaste. I
den bundna förvaltningsverksamheten försöker lagstiftningen i detalj
ange de materiella och formella principer, som binder förvaltnings-
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verksamheten, och myndigheten har att avgöra saken just så och endast
så som lagen avser. Den bundna förvaltningsverksamheten kulminera
stundom i processuelt förvaltningsförfarande, där tillämpningen av rätte-
gångens former är särskilt understruken. Det är givit, att beskattnings-
förfarandet alltid bör vara bunden förvaltningsverksamhet, så att allt-
så et enda riktigt resultat är tänkbart. Beskattningsförfarandet kan må-
hända t.o.m. behandlas direkt som processuellt förvaltningsförfarande.
Behovet av rättsskydd är i beskattningen så stort, att kravet på effektivitet
i förvaltningen, vilket ligger till grund för ändamålsenlighetsprövningen,
icke i beskattningsförfarandet det minsta får åsidosätta rättssäkerhets-
garantin. Denna förfarandets bundenhet innebär en betydande garanti
i fråga om tryggandet av individens anspråk på rättsskydd.20

37. Stundom, om ock rätt sällan, har dock i beskattningsförfarandet
tillämpats metoder, som icke passar in i det processuella förvaltnings-
förfarandet. Sålunda kan det inträffa, att skattemyndigheterna, då de
vid granskning av de skattskyldigas bokföring observerar fel av flera
slag, vilka de anser ge anledning till ingripande, föreslår för den skatt-
skyldige, att de icke skall taga notis om alla de fel de har observerat,
om den skattskyldige för sin del samtycker till att efterbeskattning verk-
ställes med anledning av de felaktigheter, som myndigheterna icke kan
negligera, och förbinder sig att icke söka ändring i denna efterbeskatt-
ning. Ett dyligt förfarande är emellertid lagstridigt, och i sina grövsta for-
mer uppvisar den släktskap med straffrättsligt nödgande. Det är ungefär
detsamma som om allmänna åklagaren och domaren meddelade en
anklagad, som hotas av åtal för flere brott, att han går fri åtal förvissa
brott om han förbinder sig att vara nöjd med straf futslaget rörande
andra av brotten. Detta system, som ofta nog torde bero mera på
oeftertänksamhet än på en verklig avsikt att handla orätt, borde givetvis
avskaffas, och skattemyndigheterna borde förstå, att det enligt priciperna
för den bundna förvaltningsverksamheten kan finnas blott en enda rik-
tig beskattning och att det icke är tillåtet att köpslå om vilken beskattning
som är riktig, icke ens då förslaget kommer från den skattskyldige själv.
Dessutom är det synnerligen betänkligt att försöka förmå den skattskyl-
dige att nöjas åt sådant, vars berättigande myndigheten själv tvivlar på,
och det är vanligen just på grund av detta tvivel, som myndigheten på-
yrkar en sådan förbindelse. Beskattningens följder är ofta så tunga för
individen, att myndigheterna alltid borde kunna handla så att de står
sig inför kritik.
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heten och framför allt för den bundna förvaltningsverksamheten upp-
ställts vissa krav, som anses lämna största möjliga garantier för att rätts-
säkerhet uppnås. Sådana är: 1) den s.k. kontradiktoriska principen, 2)
muntligt förfarande och hörande av vittnen på ed 3) förhandlings- och
dispositionsprincipen, 4) förfarandets och handlingarnas offentlighet,
5) en omsorgsfull behandling och motiverade beslut, 6) iakttagande av
jävsprinciperna och 7) kollegialt förfarande samt 8) möjligheter till
ändringssökande. I det följande redogöres för huru dessa principer, som
avser att tillförsäkra den enskilde rättsskydd, i Finland tillämpas i be-
skattningsförfarandet. 21

39. Enligt den kontradiktoriska principen skall bägge parterna alltid
höras och ingen får sålunda dömas ohörd. I beskattningsförfarandet har
denna princip i allmänhet tillämpats i den mån det låtit sig göra på
grund av detta förfarandes speciella karaktär. Stundom har visserligen en
del skattemyndigheter befunnits ha i beskattningen utnyttjat uppgifter,
över vilka den skattskyldige icke hörts, förrän skatten fastställts, och det
har t.o.m. hänt, att man direkt sökt hemlighålla sådana uppgifter för
den skattskyldige, men detta förfarande har vanligen rättats, om det har
kommit till övervakningsorganens kännedom. Högsta förvaltningsdom-
stolen har även i cirkulär anmodat sina underlydande att i skatteange-
lägenheter fortsätta korrespondensen, tills parterna har kommit under-
fund med vad som framställts på ömse sidor. Gällande lagstiftning om
allmänna handlingars offentlighet ökar ytterligare detta rättsskydd, enär
enligt dess huvudprinciper alla administrativa urkunder är offentliga och
sålunda i allmänhet tillgängliga för envar, vilken princip dock icke
berättigar någon att få taga del av de handlingar, som rör annans be-
skattning. Handlingarna rörande honom själv har han däremot tillgång
till. Faktiskt följer parterna likväl ofta mycket illa med vad motparten,
t.ex. statsombudet, har att anföra i deras sak.

40. Muntlig behandling kan i de flesta falla av praktiska skäl till-
gripas endast i undantagsfall. Fördenskull är förvaltningsförfarandet i
beskattningsärenden med sina skattedeklarationer och eventuellt efteråt
ingivna skriftliga utredningar nästan helt skriftlig. I många skattärenden
är det redan på beskattningsstadiet möjligt att höra vittnen på ed, men
detta institut har ännu icke i hela sin vidd utnyttjats i alla beskattnings-
former. De långa avstånden i vårt glest bebyggda land samt strävan att
hålla kostnaderna så låga som möjligt har bidragit till att muntlig parts-
förhandling och vittnens hörande på ed icke har utnyttjats i högre grad.
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41. Förhandlings- och dispositionsprincipen är givetvis även ägnad
att giva rättsskydd, då förvaltningsmyndigheterna i enlighet därmed
slipper bevaka andra partens - i beskattningsärenden vanligen den be-
skattandes — intressen och kan koncentrera sig uteslutande på utredning
av det material parterna framlägger. För att denna princip skall bli för-
verkligad i största möjliga utsträckning har i de viktigaste beskattnings-
förfarandena införts särskilda stats- och kommunalombud, som har att
bevaka statens och kommunens intressen i dylika angelägenheter. Bl.a.
nämndernas ordförande är sålunda befriad från denna bevakningsskyldig-
het och har så möjlighet att behandla ärendet med större opartiskhet.
Genom detta system har utvecklingen förts framåt, uppenbarligen t.o.m.
något längre än i en del andra länder.

42. Förfarandets och tillkomna handlingars offentlighet har i allmän-
het icke kunnat genomföras i beskattningsförfarandet, men detta hinder
ligger i den skattskyldiges eget intresse. Den skattskyldige själv bör ju
nämligen ha intresse av att de uppgifter, som behandlas i beskattningen,
i allmänhet stannar mellan skattemyndigheterna och den skattskyldige,
och just med tanke på individens eget bästa är det av största vikt, att
dessa uppgifter hemlighållas.

43. Vad beträffar omsorgsfullheten i behandlingen och motiveringen
för besluten på detta område lämnar förhållandena i Finland mycket
övrigt att önska. Tidigare antyddes redan den konfliktsituationen, att
skatteberedarna, vilkas ansvan^het för beskattningen är oklar, på större
orter i allmänhet kommer att utföra det egentliga beskattningsarbetet.
Skattenämnderna ger endast dessa beredare allmänna direktiv för be-
skattningen och granskar genom stickprov deras arbete, en granskning,
som i allmänhet torde ha rätt ringa betydelse. I mindre skattenämnder
deltar däremot skattenämnderns medlemmar i högre grad i beskattnings-
arbetet. Vad åter beträffar motiveringen för skattebesluten, förutsattes
i beskattningslagstiftningen (beskattningslagen 16 § och beskattnings-
förordningen 12 §): att skattenämnden vid sitt sammanträde skall föra
protokoll, vari även omröstningar och de olika åsikterna därvid bör an-
tecknas, samt, om skatt påförts med vissa avvikelser från skattedeklara-
tion, orsaken därtill. Denna protokollföring i behörig ordning och dessa
anteckningar i protokollet försummas emellertid helt av många nämn-
der, uppenbarligen med högre skattemyndigheters tysta medgivande.
Dock bör det anses nödvändigt, att motiveringen för en beskattning an-
tecknas i protokollet. En noggrann protokollföring av motiven för en
från skattedeklarationen avvikande beskattning skulle nämligen bl.a.
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tvinga skattemyndigheterna att, mer än nu sker, sätta sig in i saken,
innan denna avgörs. Ett beslut utan motivering tyder ofta på att beslutet
icke varit moget, medan åter ett väl motiverat beslut nästan alltid vitt-
nar om att saken blivit noggrant prövad.

44. Principerna om jäv för myndighet i förvaltningsförfarandet är i
någon mån oklara och även den rättsvetenskapliga forskningen har i
denna fråga gått på olika linjer. I lagstiftningen om beskattningsför-
farandet finns dock i allmänhet i Finland tillfredsställande jävsstadgan-
den, varför faran för att enskilda parter skall komma att bli lidande
till följd av jäviga tjänstemäns åtgörande icke är nämnvärd.

45. Det kollegiala behandlingssättet ger i allmänhet sakägarna ett be-
tydande rättsskydd. Detta förfarande är nästan genomgående infört i
beskattningssystemet i Finland, varför sålunda beskattningsförfarandet
åtminstone i princip är tillfredsställande ordnat på denna punkt.

46. Såsom ett allmänt omdöme om förvaltningsförfarandet i Finland
kan sägas, att stadgandena därom i allmänhet är spridda och bristfälliga.
Under de senaste åren har dock anmärkningsvärda försök gjorts att
komplettera och förbättra dem. Beskattningslagen av år 1958 utgör
sålunda ett synnerligen betydelsefullt positivt inslag i strävan att bereda
individen rättsskydd i skatteärenden, och den har i hög grad bidragit
till utvecklingen av vår skattelagstiftning. Denna lagstiftning är även
fullständigare än den administrativa lagstiftningen i övrigt, vilket är
förståeligt med tanke på rättsskyddets förhållandevis stora betydelse
just inom beskattningen.

VI. Ändringssökande.

47. Möjligheten att efteråt genom ändringssökande få riktigheten av en
förvaltningsåtgärd prövad är ett av de viktigaste sätt, på vilket rätts-
staten bereder förvaltningsundersåtarna rättsskydd.22 Genom 1950 års
lag om ändringssökande i förvaltningsärenden (1950/54) har det of-
fentligträttsliga ändringssökandet i Finland blivit rätt väl organiserat.
Även eljest har ändringssökandet i förvaltningsärenden under hela Fin-
lands självständighetstid varit tillfredsställande ordnat genom att högsta
förvaltningsdomstolen funnits såsom högsta besvärsinstans i förvaltnings-
mål. Denna domstols betydelse för den förvaltningsrättsliga lagskipnin-
gen och därigenom för stabiliseringen av förvaltningen i landet i all-
mänhet har varit stor. För något år sedan blev vidare en länge förberedd
reform genomförd, som förväntas i hög grad utveckla och stabilisera
förvaltningsförhållandena i landet. Tidigare ankom nämligen den för-
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valtningsrättsliga lagskipningen i lägre instans huvudsakligen på läns-
styrelserna. I procedurhänseende har länsstyrelsen utövat denna rätt i
samma former som den egentliga förvaltningsverksamheten, så att det
har varit svårt att av den yttre ramen se, vilkendera verksamheten läns-
styrelsen för tillfället utövat, förvaltning eller lagskipning. Beslutande-
rätten har även i lagskipningsärenden ankommit uteslutande på lands-
hövdingarna, som endast sällan har juridisk utbildning och därför sällan
ligger inne i behandlingen av juridiska frågor. Även om de har haft bi-
stånd av lagfarna föredragande, står sig ett sådant lagskipningsförfarande
med moderna mått mätt icke inför kritiken.

Genom en lag av år 1955 om länsrätter (1955/52) inrättades emeller-
tid vid länstyrelserna kollegiala länsrätter med tre medlemmar, vilka
handhar den förvaltningsrättsliga lagskipningen i lägre instans. Dessa
länsrätter prövar och avgör bl.a. besvär över fastställande och debitering
av skatt, som utgår enligt de flesta skattelagar. Därigenom har en av
vårt sekels största rättsvårdsreformer med rätt små kostnader genom-
förts i vårt land. Enligt Montesquieus läror om statsmaktens tredelning
har sålunda även på det offentligträttsliga området lagskipningen i lägre
instans och förvaltningsverksamheten blivit separerade från varandra,
åtminstone formellt. Länsrätternas verksamhet kommer helt säkert att
vara ägnad att i hög grad förbättra möjligheterna att tillförsäkra den
enskilde rättsskydd, och så kommer uppenbarligen att ske speciellt i
skattebesvärsärenden, vilka bildar en viktig del av länsrätternas arbete.

Fullt stilren är emellertid denna viktiga reform icke ens nu. Ord-
förande i länsrätten är fortfarande landshövdingen, även då han icke
är jurist, och som ledamöter fungerar delvis personer, vilka samtidigt i
annan egenskap är förvaltningstjänstemän. Den omständigheten, att
lekmannalandshövdingarna är ordförande i sina resp. sektioner i läns-
rätten försvagar givetvis sektionens juridiska kompentens och arbets-
effektivitet. Det är att antaga, att länsrätterna, trots dessa brister, små-
ningom skall kunna även i yttre mening frigöra sig från förvaltningens
bojor och bli allt mera skickade att vaka över att rättsskyddet upp-
rätthålles i landets förvaltning.

48. Trots de omtalade vinningarna finns det självfallet ytterligare möj-
ligheter till utveckling i proceduren för ändringssökande. En sådan ut-
veckling kan uppenbarligen äga rum även utan egentliga lagändringar.
Sålunda vore det skäl att i det förvaltningsrättsliga lagskipningsför-
farandet, åtminstone i större mål, där det icke bleve oproportionerligt
dyrt, i större utsträckning än hittills utnyttja det muntliga förfarandet,
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likaså tvåpartsförhållandet och vittnens hörande på ed. I och med att
den förvaltningsrättsliga lagskipningens nivå i lägre instans småningom
stiger, borde antalet mål, som drages under högsta förvaltningsdomsto-
lens prövning, inskränkas så, att denna högsta instans får mera möjlig-
het att fördjupa sig i de mål, den har att avgöra. För närvarande har
den till följd av den stora arbetsbördan icke fulla möjligheter därtill.23

Till sist vill jag här låna in ett stycke ur Duvergers framställning om
de engelska domarna, för åtskådliggörande av hur man i vissa andra
länder ser på den ansvarige tjänstemannens ställning:

»Vår skildring av de engelska instituten vore ofullständig, ja t.o.m.
missvisande, om vi icke framhävde domarnas oavhängighet och betydel-
sen av deras uppgift i det politiska systemets maskineri. Den engelska
domaren, som åtnjuter allmänt anseende och uppbär en ansenlig lön,
som lever fri från det invecklade hierarkiska befordringssystemets be-
kymmer och band, medveten om och stolt över sin autonoma ställning,
är ett verkligt stöd och värn för landets lagar och sitt folks friheter, i
det han skyddar dem såväl mot missbruk från enskildas sida som mot
godtycke från myndigheternas. Med stöd av den berömda habeas corpus-
lagen kan han förhindra godtyckliga häktningar och anhållanden, or-
saken till åtgärden må vara vilken som helst — och denna sin rätt tvekar
han aldrig att begagna sig av — och med stöd av den kan han även
annars stå fast såväl mot påtryckning från regeringens sida som mot
folkmassornas lidelser. Englands exempel visar, att den verkliga garantin
för medborgarnas friheter och rättigheter ligger i separering av lagskip-
ningen från övrig förvaltningsverksamhet och icke — såsom man tror i
Frankrike, - i lagstiftningens separering från verkställigheten, vari lag-
skipningen endast inginge såsom en specialgren.«24

VII. Slutord.

49. Det ovan anförda är ett försök att utreda det skydd samhällsförhål-
landena i Finland för närvarande ger sina förvaltningsundersåtar i be-
skattningsärenden. Denna utredning har fått en något ensidig prägel
genom att nämnvärd uppmärksamhet icke har kunnat ägnas allt det i
vår skatteförvaltning, som redan är som det skall vara — sådant finnes
också en hel del — utan mera de punkter, där behov av förbättringar har
förefallit att finnas. Ingen mänsklig varelse är nämligen fullkomlig. Den
som tror det, må studera Ibsens Brand. Men all mänsklig verksamhet
måste sträva till att utvecklas, att komma »allt högre upp på fjällen«, och
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det är till denna utveckling denna korta utredning har velat bidraga.
Den innehåller en del uteslutande i uppbyggande syfte framlagda tankar
till övervägande i strävan att få förbättringar till stånd.

50. I det ovan anförda har heller icke medaljens frånsida behandlats
Man skulle nämligen med goda skäl kunna säga, att också den som får
skatten, samhället, är i behov av rättsskydd mot den enskilde. Det är
nämligen uppenbart, att samhället för närvarande, til följd av att det icke
lyckas genomdriva alla sina berättigade skattekrav, förlorar betydligt
mera än individerna i de fall, då dessa blir oskäligt beskattade, om jäm-
förelse anställes mellan beloppet av de förluster vardera lider. Samhällets
behov av rättsskydd och utredningen därav faller dock utanför ramen
för denna undersökning. Dessutom är det skäl att i enlighet med de
ovan behandlade maximerna för beskattningen konstatera, att en sådan
jämförelse icke får anställas enbart enligt penningvärdet. Ser man på
saken i rättsprincipernas ljus sker en mindre skada, om skattetagaren
någon gång blir utan sin rättmätiga skatt än om en skattskyldig, även
om det sker sällan, blir föremål för oskälig och orättfärdig beskattning.
Fördenskull och då det alltid finnes en betydande mängd fall, då före-
komsten av skattskyldighet icke kan utredas, följer redan av nämnda
rättsprincip, att skattetagarens intressen stundom, kanhända t.o.m. rätt
ofta, utan särskilt skäl, får vika. Förvaltningen av skatteärenden är i
skilda länder stadd i utveckling och denna utveckling bör föras vidare.
Endast så kan man komma fram till det som är nödvändigt, nämligen
att individen kan känna att han i sin stat, denna må sedan vara mer
eller mindre totalitär eller demokratisk, har sin egen livssfär, där han
kan leva som en fri man, tryggad till sina rättigheter. Att skapa en
atmosfär, där denna känsla kan födas och leva, är en av rättsstatens
främsta uppgifter.

Men i utvecklandet av skatteförvaltningen vore det nödvändigt att
komma även därhän, att förvaltningsmyndigheterna och förvaltningsun-
dersåtarna hade känslan av att sträva mot samma gemensamma mål — ett
tillstånd som visserligen för Finlands vidkommande förefaller nästan
utopiskt. En amerikansk professor svarade en gång då han tillfrågades
om huruvida undanhållande av skatteobjekt förekom i större utsträck-
ning i Amerika, att det enligt hans mening icke förhöll sig så. Orsaken
härtill stod enligt hans förmenande att söka i tvenne omständigheter.
Den ena var de höga straffen och den andra allmänna opinionens dom.
Om en amerikansk barberare, förklarade han, blev fast för skatteför-
snillning och detta blev bekant, styrde ingen längre sina steg till hans
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affär. I Finland är allmänhetens inställning till beskattningen tyvärr den
rakt motsatta. Detta beror — åtminstone till en del — på en långvarig
propaganda mot skatter, vilken icke upphörde ens då kriget rasade som
värst och landet befann sig i den största fara.

Sagda propaganda har icke nämnvärt syftat till att få till stånd en
minskning i samhällets utgifter, ett syfte som kanske vore fullt berättigat.
På sin höjd har den strävat till att stödja sparsamheten, när det gällt
utgifter till förmån för andra intressegrupper, men när fråga är om dess
egna anhängare, vill den ta ut av samhället allt som någonsin är möjligt.
Ofta är denna propaganda dock endast en allmän svartmålning av be-
skattningen, som betjänar sig av vilseledande uträkningar och i orätt
belysning framlagda statistiker. Det vore dock skäl att minnas att en
dylik propaganda är som en bumerang, som vänder tillbaka till den
som kastat den. De av propagandan sövda människosinnena är näm-
ligen icke längre i stånd att fästa tillräcklig uppmärksamhet vid de
verkliga obilligheterna, som det också finnes mycket av, och dessa blir
fördenskull ofta okorrigerade. Behandlingen av skatteärendena borde -
om något - redan därför alltid vara i alla avseenden saklig. I intresse-
organisationsstater förefaller känslan av ansvar inför samhället som hel-
het dock att vara svagt utvecklad, och den blir nästan obefintlig, då
propagandaan sätter in. En starkare allmän ansvarskänsla är vad sam-
hället i allra högsta grad är i behov av.
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