
Ålands landskapsnämnas 

framställning till Ål~nds landsting med förslag 

N~o 20/1946. till lanc'lskapslag angående ändring av landskaps-

lag en om kommunallag för lanas kommunerna i land -

skapet Åland, iq):färdad den 21 aug usti 1930. 

I händelse landskapsnämndens i -framställning N:o 16/1946 gjorda 

förs lag angående antagande av lagen om f .örs kottsuppböra till de de-

lar sagda lag berör kommunalskatt och folkpens ionspremie av Lands-

tinget antages att gälla jämväl i landskapet .Åland, ,kommer detta att 

betinga särskilda ändringar av stadgandena om kommunernas hushåll· 

ning såväl be träff ande lands kommunerna i landskapet som Marie hamn. 

Enligt gällande stadganden angående kommunalförvaltningen anses näm-

ligen den kommunalskatt, som under finansåre.t påföres skattskyldig 

..med stöd av föregående års inkomster, för finansårets skatt. -Över-

gången till förskot tsuppbt5rd av kommunalskatt vid inkomstkällan in-

nebär ·emellertid, att de medel, som inflyta genom beskattningen, 

uppbäras av den skattskyldige redan samma år inkomsten erhållits, 

ehuru det slutliga fastställandet av skatten verkställas efter å-

rets · slut. Under sådant · förhållande, och då det icke kan anses ända-

målsenligt, att de medel, som under ett visst år genom förskottsupp-



börd inflyta till kommun, betraktas såsom skatteinkomster förs t r 

följande år, föreslås, att i landskapslagarna om kommunalförva lt .. 

ning såväl för lancskommunerna som för Mariahamn sådana_ ändring~ 

företagas , att det belopp, som konmmnal- eller stadsfu llmäktig e r 

finans året bes lutat uppbringa medelst beskattning, skall förd elas 

till utgörande av dem, som under sagda finansår varit skatteplik .. 

tiga i kommunen, och att härvid de skattskyldigas skattbara i n~ 

komster under finansåret skola utgöra fastställningsgrund för sket 

ten. Dessutom föreslås, att i landskapslagarna intages ett s tMg~ 

de om, att som finansårets skatt skall anses jämväl det försk ott, 

under finansåret innehållits eller uppburits av de skattskyld iga, 

I regeringens proposition till Riksdagen föreslogs, att under det -

första året, då lagen om försko~tsuppbörd träder i kraft, av de 

skattskyldiga icke skulle uppbäras någon 2nnan kommunalskatt 

k tt k tt Ri."ksdagens lag- och ekonomiutskott ansåg likväl, s o, , s s ~a, , en. 

förskottsskatt icke kan qppbäras till lika stort belopp som de b 

b l.
·nkomsterna skulle förutsätta, varför utskotte t f 

skattnings ara 

.. ras 
slof1'., att redan från år 1947 hos de skattskyldiga skulle uppb a 

"Il 
· · k tt Den skuJ_le icke vara ~: torr e a en erforderlig utJämningss a .• 

· ft bestrid.ande är av nöden att uppb 
det belopp, som för utg1 erna_s 

- hos kommunens medlemmar ut över vad kommunen i kommunalskatt för 

. fina.nsåret är berättigad att erhålla i förskottslJetalning av staten 

jämlikt la@'. en om förskott suppbörd och att j 8mli kt sagda lag sås om 

förskott uppbära hos de skattskyldiga. Det första året komme utta-

xeringen per skattöre sålunda att vara mycket låg i det fall, att 

förskottsskatten, såsom det måste förutsättas, skulle täcka största 

delen av den kommunalskatt, som jämlikt budgeten skall hopbringas 

för finansåret. Följande år skulle det i budgeten anvisade belopp, 

som skall erlägfl"as, inflyta på sanma sätt, men därvid borde för de 

·skattskyldiga såsom avkortning, räknas, vad hos dem med stöd av lagen 

om förskottsuppbörd för kommunalskatten innehållits eller debite-

rats. Då uttaxeringen per skattöre för under år 1946 erhållna in-

'komster kommer att vara låg, ansåg utskottet rättvisan kräva, att 

såsom kommunen tillkommande extraordinarie skatt borde debiteras, 

vad den skattskyldige under år 194-6 haft i inkomst genom gåva, arv 

eller testamente eller såsom vinst, erhållen genom tillfällig för- ·I 

· säljning av fast eller lös egendom. Denna e.xtraord.inari e skatt borJ 

de fastställas sålunda, Btt den annars fastställda skatten skulle 

h,öjas med ett b ·elopp, som motsvarar den skatt, vilken skall erläggas 

jämlikt den förskottsuttaxering per skattöre, som gäller år 1947~ 
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Lagförslagen antogos även av Riksdagen i den form lag - cc h eko 

nomiutskottet föreslagit. 

Såsom tiai.gare framhållits betingar ett antagande av lagen 0111 

g ·a·11a J·;:;mväl i landskapet Åland motsvarande 
förskottsuppbörd att .• 

ändringar av landskaps lagarna angående kommunalförvaltning som 1 

rikslagstiftningen. 
På grund härav får lana skapsnämnden vörds a111-

Lanastl.·nget till antagande nedanstående 
mast före lär:ga 

Landskapslag , 

om kommunallag för landskornmu• 
angående ändring av landskaps lagen 

0 d utfärdad den 21 augusti 1930. 
nerna i landskapet Al an , 

~ -' landskapsn·a·mna bar A
0

l:;lnds landst i ll! 
På frams tällninp: B v •· J nc' s _ 

tagit nedanstående 
Landskaps lag 

11 f ör lBDdskommu• 
landskapslagen om kommuna ag , 

angående ändring av 

0 d utf·a·rdad aen 21 augusti 1930. 
nerna i lana E'.kapet Alan , 

beslut skola 73, 7 4 och 7 5 I 
I enlighet rood ]i.lands landstings 

1 ~O kommunallag för 
1andskapslap:en den 21 augusti g.__ om 

mi i landskapet Åland, 74 § sådan den 
ändrad lyder i , lana skap sl 

av landskapslagen om ko 
den 22 februari 1946 angående ändring 

.. d ut fär·a.ad den 21 au 

lana
.skommunerna i landskapet Alan ' 

lag för 

f ~lJ·ande ändrade lydelse: 
l930, erhålla v 

73 §. 

1~ ~. 
~-~ l->lor ..... •• 

För varje finans år ska 11 fastställas budget. Finansåret samman-

faller rood kalenderåret. 

I budgeten skola upptagas det föregående årets uppskattade be-

hållning eller brist, det uppskattade belopp av under det föregående 

året verkställda förskottsinnehållanden av skatt, som vid den slutliga 

redovisningen erhålles av staten, egentliva utgifter och inkomster 

samt särskilt kapitalutgifter ooh -inkomster för finansåret. Till 

utgifter hänföras jämväl anslag för oförutsedda behov, reserveringar 

för vissa emotsedda behov, överföringar till fonde~ och avskrivningar. I 

Uti budgeten skola anvisas för utgifternas b estriaande erforder-

liga medel, och skall det belopp, som för bestridande av godkända 

utgifter måste hopbringa s av kommunens medlemmar, fastställas som 

kommunalskatt för finans året. 

Utan hinder av vad i 2 mom. är sagt kan beträffande kommunala af-

färsföretag i budgeten uppta gas enbart deras vinst eller förlust. 

Vid grundande av fasta fond er skola fullmäktige för desamma an-

taga stad~ar, innefattande föreskrifter angående fondernas ända.mål 

och förkovrande samt deras an vändning och förvaltnin g i övrigt, och 

kunna md~lä fonders egna utgifter och inkomst er lämnas ut om budgeten. 

Budgetförslap;et uppgöres av kommunalnämnden. D P särskilda styre~ 

'\ 



eller persoaer, vilka blivit tillsatta för vissa verkställighets -

eller förvaltningsåt gärder, äga i god tid till nämnden avlämnc sp e .. 

cialförslap för finansåret över de utgifter och inkomster, som t ill 

deras förveltning böra. 

7 4. §. 

Budgetförslag bör vara. så tidigt uppgjort, att d etsa1mma vid kommu 

nalfullmäktiges sammanträde i november eller d.ecember månader, va ror: 

stadgas i 18 §, kunna till granskning framläggas. Sedan denna f ör-

f raog, or om nya utgifter' vi lk_ a i förs la get före komma ' 
si gg åt t , sam t -

J
·ämte kommunalfullmfiktiges beslut öv er• 

blivit ev'gjorda , skall detta 

som har att i förslaget införa av f ull· 
lämnas t il 1 kommunal nämnd en, 

t ofördröjligen på gru nd 
m8.ktig e beslutna ändringar och tillägg sam, 

t · och uppböri 
av det fastställda budgetförslaget uprirät ta aebi erings-

l'ängd. den del av i 73 § omförmälda kommunalskatt f ör 
Därvid bör 

eJ
. är berättigad att erhålla av staten s& sol!i 

finansåret, som kommun 

t d laa_en om förskottsuppbörd eller 
förs kot 't- sbetalning i enl ip:]l e , me ec 

o förskott av de skattskyldiga , i 
i stöd ev sagda lag uppbära s::-1. som 

P
å d vilka u naer 

t t ·11 utgörande fördelas em, 
början av finansåre , 1. 

före g:åenae finansår varit 
1 r av kommunen. 

skattskyldiga med emma 
s 

ti 11 utgörarde fördelas kornroll• 
tid i gt skall på dessa skattskyldiga 

nalska tt en för det närmast.föregående finans året , mins ko t meo den 

del, som av densamma i förskott u ppburits eller debiterats vid under 

föregående år verkställd beskattning. 

Kommunalnämnd.en skall, sedan prövningsnärnndens arbete avslutats 

och efter det debiteringen av det i 34 § lagen om förskottsuppbörd 

omförmälda förskottet förrätta ts, verksttilla den i föregående mo-

ment omförm8lda egentliga debiteringen. -Härvia skall envar skatt-

skylnig tillrf5.knas s&som avkortning, van för hans vidkommande i stöd 

av lagen om förskottsuppbörd för kommunalskatten innehållits eller 

påförts. 

Finnes i kommun sl~atteutjämningsfono, kunna fullme.k tige på fram-

ställning av kommunalnämnden antingen i samband rred handiäggningen 

av budgetförslaget eller senare, innan det belopp, som enligt 1 mom. 

18 

skall uppbäras per sk.attöre, fastställts, i stadgad ordnine:: och med 

iakttagande av fondens stadgar besluta om rörhöjning av det belopp, ap 

som skall uttagas genom beskattning i syfte att öka skatteutjämnings-

fonden~ eller om sE:.nkning av detta belopp genom anlitana e av sagda 

n 

fonc'ls tillgångar. en 

Det belopp, som e nli gt verkställci fördelning skall uppbäras per 
11 

skattöre , kan av kommunalnämnd.en höjas med högst femtio penni. 



75 §. 

Debiterin§3-och uppbördsll:i.ngden skall inneh8lla. uppgift på var je 

skattskyloigs namn och bostad samt det honom påför~a antalet skatt .. 

ören och den härför beräknade skatten ä.vensom det belopp, vilket för 

skattens erlägP:ande som förskott uppburits eller debiterats. Längde 

k 
··· ··1 

1
·nneh8°_ll" R .. arskilda kolumner för erlagda och oguldna s a 11 J e mv a _ . '-'- -

skatter. 

Denna landskapslag träder i kraft den 1 januari 1947. 
För år 

21 au c<'U s ti 19 30 om kommunallag för 
194.6 skall i lanoskapslag en den r-. 

0 avsedd taxering verkställas på 
lanas kommunerna i landskapet Al and 

1.
• 74 och 75 §§ i denna landskapslag samt 76 och 71 §§ i för e

sä.t t 

1920 föreskrivits den del av 
nämnda ·1anaskaps lag av den 21 augusti 

,,. ommun e J. är berättigad att 
f . . 19 47 d e bit eras , s om l'

k ommu na l skatt or 

av staten såsom förskottsbetalning i enlig"' 
under sagda år erhålla 

het med landskeps lagen om 
b 

.. d eller att i stöd av s 9g 
förskottsupp or ' 

förskott av de skattskyldiga_" 
da lag uppbära såsom 

Har skattskY1" 

arv eller tes te." 
+: inkomst på grund~ av gåva, 

dig under år 1946 baf,, 
l" S 

förs6lj.ning av fast eller o 

e
ller vi 'nst ~enom tillfällig 

mente 

P åf 0 
.. rd s 1.n t t hö J. as m ed 

. i· 1 d;::;_rför l:\t:l egendom, ska V 

ett belopp, motsvar 
13[)" 

f i" ·•:, 
33l 

·... . . . :~ -: .,. .. 

de a e n skatt, som bör erläg g as för sagda inkomst enligt den för år 

1947 gällande förskottrutta:xeringen per skattöre. Sålunda fastställd 

förhöjning betraktas såsom extraordinarie inkomst för kommunen. 

Mariehamn aen 7 november 1946. 

På lanaskapsnämndens väpnar: 
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