
Å lands 1 a n d s ~ a p s n ä m n d s 

Nso ,17/1947. framställning till Ålands landsting ired förslag till! 

landskapslag angående ändring av landskapslagen om 

kormnunallag för landskommunerna i landskapet Aland, 

utfärdad den 21 augusti 1930. 

I den petition, N~o 24/1947, som av landstingsma.n J. Manselin 

m.fl. ingivits till Landstinget angående kodifiering och revidering 

av kommunall ·<. gen för landskomrnunerna i landskapet .\ land, uttalade 

petitionärerna bl.a. följandes 11 Härvid bör även tagas i övervägan-

de, huruvida det icke vore ändamålsenligt, '-<tt lagen ändrades där-

hän, att sedan taxeringsnämnd fattat beslut angående grunderna för 

beskattningen av lantbruksfastigheter, detta beslut underställes 

landskapsnämndens prövning och fastställel~e samt eventuell jämkning 

Erfarenheten har nämligen vis~, att stora olikheter förekommit mel-

la.n olika kommuner med eljest likartade förhållanden, beroende på 

respektive taxeringsnämnders bedömning." I sitt betänkande med 
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anledning ~v petitionen uttalade lagustskottet, att inom utskottet I 

olika meningar yppats angående lämpligheten och ändamålsenligheten 

av en _ådan lagändring. Utskottet ansåg väl, att underställningen 

sannolikt skulle !' örenhetl:ig a grunderna i landskapets olika kommuner, 
I , 
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men ans 9_g tillika, att gen .... m den före ::.. lagna. åtgärden pet går nog icke. Ett helt annat bleve f _örhåll '.."ndet, om under-

ingrepp gjordes i den kommunala självstyrelserätten. ställning skedde till landskapsnämnden, som ju, förutom tillgång 

fråga sig 11 , säger ut skot +.:et, "huruvida landskapsnänmden, till fackmän vid sin lantbruksavdelning, som känna till förhållan-

prövnitjgen sannolikt kommer att hava endast taxeringsnämndens p dena. i landskapets komrnuner, skulle hava rre.teria-1 från hela landska-

koll att rä,;tta sig efter, kunde uppnå ett bättre och rättvisare pet till hands. Att märka är aessutom, att statsrådet i riket, en-

s;ultat än länsstyrelsen, som nu behandlar hithörande ärenden på ligt lagen aen 19 november 1943 om ändring av förordningen angående 

grund av inkomna besvär och sålunda är i tillfälle· at·t ta ga stl kommunalförvaltning på landet, äger, oberoende uv om anmärkning mot 

ning både till taxeringsnämndens och ue missnöjdas synpunkter,n taxeringsnämndens beslut gjorts eller icke, fastställa förenämnda 

L11ndskapsnämnden företrädde redan vid ingivandet taxeringsgrunder. Enligt lanaskapsnämndens förmenande hava således 

framställning om kommunallag för landskom.'TIUnerna petitionärerna träffat det riktiga, varför, en ändring av 119 § 2 

1926 den äsikten, att förenänmda underställning mom. samt 120 § i landskapslagen i antytt syfte bör anses vara av 

den bor·reske. Lagutskottets uppfattning om att länsstyrelsen· nöden. 

rikets organ - bör hava slutlig a.vgöranderätt beträffande fasta Saväl från kommunalt håll som av enskilda kormnunalmän har land-

la.nde av taxeringsgrunderna uti det självstyrda landskapet iHand, slkapsnämnden uppmärksamgjorts på, att särskilda stadga.nden i land-

är enligt landskapsnärnndens åsikt betänklig ur konstitutionell s skapslagen, jämförda med motsvarande ,stadganden i rikslagstiftnin-

punkt, och varför, länsstyrelsen på grund av inkomna gen, . åsancka de åländska korrnnunerna - särskilt vissa konnnuner - eko-

uppnå ett bättre uch rättvisare resultat med hänsyn till nomiska förlu~ter, vilka undvikits, om , stadgandena., såsom rättvist 

ten av taxeringen i hela landskapet är svårt att förstå. vore, skulle i berö~da avseende överensstämma med rikslagstift-

nämligen antaga, att blott enstaka besvär inlämnas ningens bestämmelser. Detta gäller bestärrm1el .serna i §§ 67 och 112 

sen, och att med ledning av dessa bedöma situatio~en i hala la angående statens och landskapets skattskyldighet för inkomst ~ 
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från s kogarna, samt rätten · att avdraga. legoavgift för jord . 

.. 8~i.''• 
göra det. Det oaktat skall enligt förenämnd a 67 § skatt icke e;-

i riket 2taten är skattskyldig för tref järdedelar av den 
läggas för ar:I'endeinkomst, som staten eller landskapet erhåller från 

mark bestämda i~komsten enligt det allmänna fastställda 
utarrenderade boställen och kungsgårdar samt andra dylika lägenheter. 

värdet, är i iandskapslagen statens och landskapets skattskyldi 
Det.ta kan icke :~nses på något sätt varken rimligt eller rättvist. 

utmätt till halva nettoiniomsten av försäljningen av sko8 Och 8 
Här hänvisas a0 ter t'll t i vad idigare sagts om de skattebelopp Sunds 

produkter eller dessas användande för egna f örädlingsverk. 
kommun gått miste om. • 112 .§ i landskapslagen tarvar ~åledes en änd-

nerna i riket hava således i förberört avseende beretts en 
ring. 

dande förmån i jämförelse med landskapets kommuner. 
I händelse Landstinget går med på förenämnda viktiga ändringar, 

t.ex. har under årens lopp mistat betydande skattebelopp från 
är land skapsnämnden ännu sinnad föreslå några förtydliganden i och 

marsunds f .d. fästningsomrade, kronofogdebostället i Tvsarby, 
tillägg tilL 108, 109 och 113 §§ . Uti 108 § stadgas bl.a. i 2 mom. 

telholms khngsgård och härad~skrivarbostället i Berg, allt till 
6 P• att såsom inkomst räknas den skatt skyldiges inom lanthushåll-

förmån för staten. I detta avseende fordrar rätt'\fisan oneklige 
ningen utförda arbete. I rikslagens 82 § 1 mom. 3 p. innefatt~s i 

ändring av stadgandet i förenämnda 67 § i landskapslagen. 
den sk~ttskyldiges eget arbete även ledningsarbete. Ovisshet har 

Angående rätt u.tt avdraga legoavgift för jord ,;;,tadgar r iksla 
inom landskap0. t rårt, h id k 0 1 u uruv a oc sa edningsarbete bör beskattas. 

gens 82 § 1 m9m. 7 ,p. , att från inkomsten får avdragas för jord, 
Enligt J_andskapsnämndens mening är rikslagens formulering tydligare 

förutom staten tillhörig, erlagda legoavgifter, medan land sl{9.!>S 
och därför att föredraga, men också ..,tadgandet i denna form tarvar en-

gens 112 § säger, att skattskyldig är berättigad att från sin 1 
ligt landskapsnämndens mening ett tillägg av sådant innehåll, att vid 

komst avdraga legoavgifter för jord. ivlcdan statens 
skattens bestämmande för det egna arbetet bör avseende fästas vid in-

riket icke får göra avdrag på erlagd legoavgift, så 
komst från förvärvsinkomst på annat håll, som J·u beskattas för sig. 

statens och landskapets jord enligt landskapslagen berättigad 
En bonde, som t. Ex. kör automobil i yrkesmässig trafik, kan icke för 
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eget arbete i lanthushållningen beskattas lika högt som den , som L andskaps lag 

slutande sysslar med arbete på sin lägenhet. Paragrafens sista angående ändring av landskapslagen om kommunallag för landskomrnuner-

ment kan, såsom numera obehövligt, utgå. 
I? 

na i la??-dskapet Aland, utfärdad den 21 augusti 193U. 

Beträffande sytning stadgas i rikslagens 82 § 1 mom. 5 Pa framställning av Ålands landskapsnämnd har Äla:rrls landsting 

densamma är skattbar inkomst. Landskapslagen nämner icke be slutat, ~tt med upphävande av landskapslagen den 5 april 1946 an-

alls, utan talar i lu9 § 1 mom. l p • . om sådant underst öd 1 pen gående ändring av landskapslagen om kom.munalla.g för landskommunerna 

eller varor, som på grund av åtagande eller annan för,plikte lse l i landskapet Aland, utfärdad den 21 augusti 193-0, §§ 67, 108 1 109, 

bestämca tider erläggas. Enligt landskapsnämndens mening vore det 112, 113, 119 och 120 i . landskapslagen den 21 augusti 19&l om kom-
I ~ 

för tydlighets skull skäl att före sagda understöd inskjuta 11 syt• munalL ... g. för landslrnmrnunerna i landskapet A1and skola erhålla föl-

p.ipg eller dess i penningp.r uppskattade värde." jande ändrade lydelse. 

Uti rikslagens förenämnda 82 § 1 mom. 3 p. säges, att där 67 §. 

bruksfastighets odlingsrätt väsentligt uvviker från det på orten Till de utgifter, som enligt 5 § 2 mom. i denna lag omförmälas 

mänt brµkli ga, skall den sålunda erhållna tilläggsinkomsten i uch böra för kormnunens behov bestridas, är utan avseende å trosbe-

mån beaktas vid taxeringen. Formuleringen i landskapslagens 113 kännelse 0ch medborgarrätt envar, 

är följande "Utövas på någon del av fastigheten annan näring, rä vilken inom konununen, evad han där bor eller icke, äger eller bru-
' 

sådan del ej såsom lantbruksfastighet". Rikslagens formulering kar jord eller innehar ~nnan fast egendom, 

te anses tydligare och därför att föredraga. eller där id.kar rörelse, näring eller yrke ~åsom ock envar, 

Hänvisande till före stående får landskapsnämnden vördsanunast 1 vilken inom kommunen har ~ller bör hava sitt bo och hemvist, plik-

relägga Landsting~t till antagande nedannämnda tig att bidraga i förhållande till det ant~l skattören honom genom 

taxering påförts . 
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Enahanda ::;kyldighet åligger även menighet, sammanslutning 
, -n .. 

mark ett skattöre. 

stalt eller stiftelse för den inkomst de inom kommunen åtnjuta ·v 108 §. 

tighet, näring, rörelse eller annan inkomstkälla. Dock är i deell Såsom inkomst, p å grund varav skatt skall erläggas, anses med s å -

sannnanslutning, anstalt eller stiftelse skattskyldig endast för dan begränsning, som nedan säges, skattskyl~igs samtliga årsintäk-

komst av fastighet samt .... v näring och ·.-·örelse. ter i penningar eller penningars värde. Såsom inkomst från lant-

Staten och landskapet äro -kattskyldiga för inkomst ~v sådara bruksfastighet skall anes den nettoinkomst, vartill avkastningen 

lantbruks- och övriga fastigheter, vilka icke användas till all från likartade fastigheter inom kommunen med beaktande av på orten 

na ändamål, ::;amt för halva nettoinkomsten av industrtell och annan gängse drift och underhållskostnader, arbetslöner ~amt skälig värde-

rörelse, vilken är med privata företag jämförlig. Inkomster , vilka minskni~g, i medeltal under det föregående året enligt uppskattning I I 

staten och landskapet erhålla från ..... ina skogar, uppskattas en ligt stigit. 

de i 119 § 1 mom. omnämnde. ta.xeringsgrunder; av sålunda uppskattad Så som inkomst räknas även; 

inkomst anses t~e fjärdedelar såsom beskattningsbar inkomst . 1) vad skattskyldig för sin och sin familjs r äkning tillgodo-

skall icke erläggas för arrendeinkomst, som staten eller landskap gjort sig av avkastningen från näring eller av varor, som han till-

erhåller från utarrenderade boställen samt ~ndra dylika lägenheter, verkat eller tillsaluhållit; 

ej heller för inkomst från produktiva företag, vilka huvudsakli~n 2) . dividend eller utdelning, som den skattskyldige uppburit från 

äro i verksamhet för tillgodoseende av ::;tats- och landskapsinrätt aktie bolag; 

gars behov. 3) den vinst, som affärsföretag kan uppskattas hava -V sin inom 

Hustru skall särskilt beskattas för den inkomst, varöver hon e~ kpmmunen bedrivna rörelse, även om densamma uto··u_"as t ,.._, genom agen ur, 

ligt lag råder. avdelningskontor, filial eller annat dyiikt organ; 

av den sk~ttskyldigas inkomst motsvarrrr ett belopp av etthundrl 4) vinster av tillfällig natur, därunder inbegripen vinst å 
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icke yrkesmässig avyttring ~v sådan fast e lle r lös egendom, som 

säljaren genom köp eller. byte förvärvat, om den fasta egendomen 

rit i säljarens ägo under mindre än tio _ år och lösegendomen undel' 

mindre än fem år, dock efter avdrag av möjligen liden förlu st å 

andra l ika rtade ö~erlåtelser; 

5) förm8.n, som ::;kattskyldig åtnjutit genom egen eller f 11i bo .. 

stad för sig och sin familj; så ock det .::..rbete, den skattskyldigea 

hennnavarande barn eller andra familjemedlemmar, hustrun undantaga 

utfört till förmån för den skattskyldiges hushåll, därest de icke 

särskilt beskattas, dock ifråga om envar familjema~lem med beakta~ 

de ~v de avdrag, vilka i §§ 112 och 121 omförmälas; samt 

6) av trädgård, fiskevatten, betes- och jaktmarker vch övriga 

därmed jämförliga förmåner erhållen nettoinkomst, så ock den skatt 

skyldiges inom lanthushållningen utförda c...rbete, ledning av arbete 

däri inberäknad, uppskatta_t i penningar till belopp, som fÖI' aetta 

arbete bort erläggas åt en avlönad person. Vid skattens be stämrn 

de för sistnämnda inkomst skall i avseende å minskning beaktas deD 

tid d en skattskyldige ägnat sig _ åt annat förvärvsarbete. 

lv9 §. 

Såsom inkomst anses icke• 

~ 35 
• :it' . ,it' 

1) vad som förvärvats genom giftorätt, i morgongåva eller fört 

del av oskiftat bo, i hemföljd eller genom gåva, arv, testamente 

eller fideikomiss till make eller ~rvinge i rätt upp- eller ned-

stigande led; dock räknas såsom inkomst sytning eller dess i pen-

ningar uppskattade värde samt sådant understöd i penningar eller 

varor, &om på grund av åtagande eller annan_ förpliktel~e å bestäm-

da tider erläggas; 
I ' 

2) skadeersättning, däri inbegripet, vad s om e rhållits på grund 

av sjuk- eller olycksfallsf9rsäkring; 

3) på grund av liv- eller kanitalförsäkring utfallet kapital; 

samt 

4) stipendium eller ~eseunderstöd, som utgivits för vetenskap-

liga eller kons t närli ga studier eller vetenskapliga undersökningar, 
1 

ej heller riksdagsmanna- eller l andstingsmannaarvoden, ersättning 

för ledamotskap i landskapsnämnden, kormnunalfullmäktige, konnnunal-

nämnden och andra kommunala förtroendeuppdrag, statens och land-

skapets ko1;pmitt~er eller vad som av staten, l and skapet el:e r annat 

offentligt samfund anvi~ats till be~tridande av vid tillfälligt 

uppdrag förenade s ärskilda kostnader. 

§ 112. 



--· Skattskyldig är berättigad att från sin inkomst 8Vdraga ; 

1) för jord, förutom staten och landskapet tillhörig, erlagda l 

avgifter; 

2) ränta å gald; 

3) förlu;:,t å skattskyldiga näringsverksamhet, som icke ä r 

föra till kapitalförlust; 

4) 0bliga t o risk f örs fikringsavgift samt avgifter, som erL.gts ti 

arbetslöshetskassor; 

5) avgifter till pensions-, änke- o ch pupill- eamt annan dylik ka 

sa, i vilken det på grund av tjänst eller befattning åligge r honoa 

att vara delägare. 

§ 113. 

Såsom lantbruk::>fastighet ska.11 vid taxeringen anses lägenhet el 

del därav, egen eller legd, där lanthushållning eller sk ogsvå rd be• 

drives. avviker odlingssättet för lantbruksfastighet väsentligt t 

det på orten allmänt brukliga, skall den sålunda erhållna t illäg3s 

inkomsten i skälig mån beaktas vid taxeringen. 

§ 119. 

Taxeringsnämnd, som valts för verkställande av följande 3-rs t 

ring, tillhör att före utgången av oktober månad fatta beslut dli 

.. 

till vilka belopp net t oavkastningen per hektar av odlad mark och 

naturlig äng samt skogsmark skall uppskattas efter indelning, dels 

enligt jordens bes ka f fenhet och ägornas belägenhet samt 1els, där uet 

befinnes- nödigt, enligt fastighetens läge med h änsyn till trafik-

och konsumtionsorter. 

.. Ett exempla r ~v taxeringsnämndens beslut angående beskattnings-

grunderna skall ofördröjligen tillställas landskapsnämnden, och ett 

annat exemplar på lämpligt ställe inom kommunen framläggas till de 

skattskyldigas granskning under f jprton dagar, räknat från den, aå 

ärendet kungjordes på sätt om kolllIIlunala tillkänn givanden är stadgat, 

denna dag or&kn d. Skattskyldig, ~om ej åtnöjes med taxeringsnämn:l s 

be~lut, har rätt att däröver göra anmärkning medelst ~krivelse, som 

inom fjorton daefl.r från den, då be slutet till de .,k,q ttskyldigas 

granskning framlades, nämnda dag urälmad, skall ~ill taxeringsnämn-

dens ordf'örande ingi va s, d ock må a ·· lmi l nm~r ::igss {:rivelsen jämväl på. av -

, sändarens risk inom den fö 1·e skrivna tiden ti 11 taxeringsnämndens ord-

förande genom förmedling '3-V postverket 1 frankerat brev insändas. 

vrdföranden. skall a anmärkningsskrivlsen anteckna, när den till ho-

nom ingivits eller inkommit, samt ofördröjligen densamma till land-

skapsnämnden överstyra med biläggande _v taxeringsnämndens utlåtande 
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samt utredning om tiden, då taxeringsnämndens beslut framla des ~ 

granskning. Land;:;;kapsnämnden .:.kal 1, oberoende ·-· v om anmärkning 

gjorts mot taxeringsnämnds beslut eller ej, beträffande beslmttni 

grunderna för skatteåret vidtaga sådana ändringar, som i:i.ro av n(ide 

för ~tt beskatt:riingen må bliva riktig, och i hela 

samt därefter fastställa de grunder, vilka avses i 1 mom., och v1 

skola tillämpas vid beskattningen. 

§ 12v. 

Efter det de grunder, enligt vilka inkomsterna från lantbruksfa 

tigheter böra uppskattas, genom landskapsnärnndens beslut blivit f 

ställda, tillhör det taxe~ingsnärnnden at.t enligt nämnda grunder o 

stöd av de uppgifter, som erhållits av de ~ kattskyldiga, el l e r av 

taxeringsnämnden på annan väg införskaffats, fastställa env&r 

lantbruksfastighets nettoavkastning. Har fastighetens ~vkastnin 

nedgått i följd av frust, översvämning, hagelfall eller ..... nnat dyl 
< ' • 

skall oetta skäligen beaktas vid uppskattning av inkomsten. 

Marie hamn den 29 oktober 1947. 

På landsKapsnämndens vägnar; 

Lantråd 
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