
Åland.s landskapsnämnds 

framst~llning till Ålands landsting med förslag 

N$o 21/1946. till landskapslag angående ändring av landskaps-

lagen om kom~unalförvaltning i Mariehamn, utfär8 

dad den 15 december 1931. 

Med hänvisning till motiveringen i landskapsnärnndens framställ• 

ning_ N~o 20/1946 till Landstinget får landskaps nämnden vördsammast 

förelägga Land.stinget ti 11 antagarrle nedanstående 

Landskap slag 

angående ändring av lands kaps lagen om kommunalförvaltning i Marie-

brunn, utfärdad d .en 15 december 1931. 

På framställning av Ålands landskapf3nämnd bar Ålana.s landsting 

antagit nedanstående 

Land;:ikapslag 

angående ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i Marie• 

brunn, utfärdad den 15 december 1931. 

I enlighet med Ålands 113r1ds tings beslut skola 40, 41, 42 och 43 

§§ i landskapslagen den 15 december 1931 om kommunalförvaltning i 

Mariehrunn, 42 § sådan den lyder 1 landskaps lagen den 31 december 

1940 om ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i Mariebamn, 
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erhålla följande ändrade lydelse~ 

40 §. 

För varje finansår skall 
fastställas budget. Finansåret sa.mm 

faller med kalenderåret. 

I budgeten skola upptagas det föregående årets uppskattade b e 

hållning eller brist, det uppskattade belopp av under det föreg å 

de året verkställda förskottsinnehflllanden av skat t, som vid den 

slutliga redovisningen erhålles av staten, egentliga 
· utgift er och 

inkomster samt särskilt kapitalutgifter och -inkomster för finans 

året. 
Till utgifter hänföras jämväl anslag för oförutsedda behov 

reserveringar för v iB sa emotsedda behov , 

och avskrivningar. 

överföringar till fond er 

Uti budgeten skola anvisas för utgifternas bestrid ande erforder 

liga medel, och skall det b l 
e opp, som för bestridande av godkända 

utgifter måste. hopbringas av kommunens medlemmar, fastställas 

för finansåret. 

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

färsföretag i budgeten upptagas enbart deras vinst eller förlus t. 

Vid grundande av fasta fonder skola stadsfullmäktige för desand 

antaga stadgar, innefattande föreskrifter angående fondernas ända' 

och förkovrande samt derax användning och förvaltning i övrigt, och 

kunna sådana fonders .egna utgifter och inkomster lämnas utom budge ... 

ten. 

41 §. 

Drätselkammaren åligger att årligen uppgöra förslag till budget. 

Pet s.ålunda uppgjorda förslaget överlämnas av drätselkammaren till 

magistraten, som äger detsamma jämte eget utlåtande insända till 

granskning av stadsfullmäktige via. det sammanträde i december månad, 

varom omförmäles i § 17 mom. 5. , Vid sagda sammanträde skola alla i 

~a-

samband ned utgifts- och inkomstförslaget stående frågor till över• 

läggning och avgörande föret agas. Härefter överlämnas förslaget :a-

med de i anledning därav vid tagna bes luten ti 11 drätselkammaren, som 

har att däri införa .de av stadsfullmäktige beslutna ärrlringarna och Hl-

:ie t 

tilläggen samt upprätta behörig debiterings- och uppbörd.slängd. 
J.a 

42 §. :i.p s 

Det i den för, finansåret fastställda budgeten upptagna belopp, 

som enligt stadsfullmäktiges beslut skall genom beskattning hopbrin• 
n 

gas, anses såsom kommunalskatt för sagda ,finansår. en-

Den del av kommunalskatten för finansåret, som kommun ej är be• 
l le 

rättigad att erhålla av stat en såsom förskottsbetalning i enlighet ga 
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med lagen om förskottsuppbörd eller att 1 stöd av sagda lag upp 

såsom förskott av de skattskyldiga, skall i b 
örjan av finansår~ 

till utgörande fördelas på dem, Vilka under . f"' 
0 

oregaende finanså~ 

varit skattskyldiga medlemmar av kommunen. samtidigt skall på d 

sa skattskyldiga ti 11 ut görande f örde·las kommunalskatten för det 

närmast föregående finansåret, minskad med den del, som av dans 

i förskct t uppburits eller debiterats vid u"'..:i_
9

r 
uu föregående år ve 

ställd beskattning. 

Drätselkammaren skall, sedan prövningsnärnndens arbete avsluta 

och efter det debiteringen av det i-34 § lagen om f k 
?rs ottsuppbö 

omförmälda förskottet törrättats, verkställa den i föregående mo 

nient omf örmälda egentliga de bi ter ingen. Härvid skall envar skatt 

skyldig tillräknas såsom avkortning, vad för hans vidkommande i 

stöd av lag&n om förskottsuppbo""rd f" k 
or omrnunalska tten innehålli ts 

eller på.förts. 

Finnes i kommun skatteutjämningsfond, kunna fullmäktige anti ng 

i samband med handläggningen av budgetförslaget eller senare, i n-

nan det belopp, som enligt 2 rnom. skall uppbäras per skattöre, 

fastställts, i stadgad ordning och med iakttagande av fondens stad 

gar besluta om förhöjning av det belopp, som skall tt 
u agas genom , 

357 

~ syfte att öka skatteutjämningsfonden, eller om beskattning .. 

detta belonp genom anlit ande av sagda fonds tillgångar• sänkning av .t' 

Som enligt Verkställd fördelning skall uppbäras Det belopp, 

d rätselkammaren böjas med högst femtio penni. per s kat tör-e, kan av 

43 §. 

Å k ankommer att låta upprätta debiterings- och drätsel amma.ren 

d Utl... vilken böra upptagas varje skattskyldigs namn uppbördsläng , 

·s'·-ttek·a·11or, för vilka utskylder blivit honom och bosta.dj . de ~ 

h ·a·rfo .. r beräknade skatten, upptagen för varje påförda, samt den 

skattekälla särskilt; ävensom det belopp, vilket för skattens er-

läggande som förskott uppburits eller debiterats. Längden skall 

jämväl innehålla särskilda kolumner för erlagda och oguldna skat• 

ter. 

Denna lands kaps lag träder i kraft den 1 januari 194'7 • För år 

1946 skall i lands kap slagen den 15 december 1931 om kommunalför-

valtning i Mariehamn avsedd taxering verkställas samt på sätt i 

§ § 41-43 i denna landskaps lag samt § § 44-47 i förenämnda lands kaps-

lag den 15 december 1931 föreskrivits den del av kommunalskatten 

för finansåret 1947 debiteras, som kommun ej är berättigad att un-
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der sagda år erhålla av staten såsom förskottsbetalning i enligh 

med landskapslagen om förskottsuppbörd eller att med stöd av sag· 

lag uppbära såsom förskott av de skattskyldiga. Har skattskyldig 

under år 1946 haft inkomst på grund av gåva, arv eller testa.ment 

eller vinst genom tillfijllig försäljning av fast eller lös egend 

skall därför påförd skatt höjas med ett belopp, motsvarande den 

skatt, som bör erläggas för sagda inkomst enligt den för år 1947 

gällande förskottsuttaxeriqgen per skattöre~ Sålunda fastställd 

förhöjning betraktas såsom extraordinarie inko~st för kommunen. 

a-
Mariehamn den 14 november 1946 . 

På la.ndskapsnämndens vägnar: : a.-
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