
Ålands landskaps nämnds 

framställning ti 11 .Ålan:ls landsting med förslag 1 , 

I 
N~o 23/1946,; till landskapslag angående ändring av landskapsla- I 

I 

gen om kommunalförvaltning i Marieharnn, utfärdad 

den 15 december 1931. 

Enligt land sk8;ps lagen den 4 januari 1946 angående ändring av 

landskaps lagen om kommunalförvaltning i Mari ehamn, utfärdad. den 15 

december 1931, får skattskyldig person, vars inkomst efter nadgivna 

särskilda avdrag icke överstiger trettiotusen mark, från sin in-

komst vid kommunalbeskattningen ytterligare, d~ inkomsten icke 

överstiger tolvtusen mark, @ra grun~avdrag med minst femtusen 

och högst åttatusen mark i enlighet med vad stadsfullmäktige för 

den varje år skeende taxeringen beslutat, samt då inkomsten över-

stiger tolvtusen men icke trettiotusen mark, skall från inkomsten 

avdragas en del av förenämnda gru~davdrag. För barn, som skattskyl- 1 

dig person försörjt och vilket icke före .skatteårets ingång fyllt 

sexton år, beviljas ett avdrag i enlighet med stadsfullmäktiges för I· 

varje taxering fattade beslut med minst tretusen och högst sextusen 

mark. Efter det beloppen av förenämnda avdrag fastställdes, hava 

förhållandena undergått en väsentlig förändring. På grund av pen-
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ningvärdets försämring med å.ttöljande stegring nv levnadskostna.a 
Landska.psnämnden, som utgår ifrån, att Mariehamns skattskyldiga 

index och den allmänna löneni vån hava avdragen b 11 vit oti l lräc k 
skola vid kommunalbeskattningen få åtnjuta samma avdragsförmåner 

På grund därav har man i riket höjt såväl grund avdraget som bar 
som de skattskyldiga i rikets städer, har för möjliggöram.e av det-

,draget från nuvarande belopp t 111 det dubbla, d. v. s. grundavdra 
ta uppgjort förslag ti 11 ändring av 87 § i landskaps lagen om kom .. 

har fastställts från tiotusen till sextontusen mark och barna.var 
munalförvaltning 1 Mariehamn, varför landskapsnämnden med hänvis• 

get från sextusen till tolvtusen mark. Dessutom har det anset ts 
ning ti 11 förestående vördsammast härmed förelägger Landstinget ti 11 

11 

skäligt, att maximibeloppet för det avdrag, som beviljas på gru 
antagande nedanstående 

att skat tebetalningsförmågan väsentligen 'nedsatts genom underhål 
Lands kap sla.- g 

nära anför·vanter eDer till följd av egen eller närstående pers on 
angående ändring av . landskaps lagen om kommunalförvaltning i Marie-

sjukdom, olycksfall eller annan sådan orsak, höj as från tiotusen 
hamn, .utfärdad den 15 december 1931. 

trettiotusen mark, samt att den för avdragets beviljande förut sa -
På framställning av Ålands larrlskapsnämnd har Ålands landsting 

;a 

ta lnkomstgränsen avskaffas 
0 

antagit nedanstående 

Den nedsättning i s kat tebetalningsförmågan, som härleder si g 
Landskaps lag 

18 

familjeställning, har man numera i riket beaktat jämväm i kommun 
angående ändring av lartlskapslagen om kommunalförvaltning i Marie- '.la 

skattelagsti:rtningen. Sålunda få makar, vilka. böra beskattas säl' -
hamn, utfärdad den 15 december 1931. 

:i.p 

skilt för sig, vardera tillgodoräkna sig vid beskattningen det i 
I enlighet med Ålands landstings beslut skall§ 87 i landskaps .. 

lag stadgade grundavdrage t, varför stadgandet· om äkta makars, som 
lagen den 15 december 1931 om kommunalförvaltning i Mariehamn såd ant tl 

skola skilt beskattas, grundavdrags fastställande på grund av de-
nämnda lagrum lyder i landskapslagen. den.4 januari 1946, erhålla 

B 

ras sammanlagda inkomst och avdragets görande fråri den makes i n-
följande än:'lrade lydelsa: 1 

komst, ·som haft den större inkomsten, uteslutits. 
,§ 87. 



Från skattskyldig persons inkomst skall, i enlighet med vad 

stadsfullmäktige för den taxering, som för varje år skall förrät 

besluta, såsom barnavdrag ytterligare avdragas minst sextusen oc 

högst tolvtusen mark för varje barn eller adoptivbarn, som han p 

grund av sin försörjningsplikt under skatteåret försörjt och sol!! 

före skatteårets ingång icke fyllt sexton år. Då hustru skilt 

skattats, må avdraget göras endast från den makes inkomst, vilke 

ensam eller huvudsakligen försörjt barnet. För barn, som själv_ 

har inkomst, må avdrag göras blott, såframt sagda inkomst unders -

git det av stadsfullmäktige fastställda beloppet. c 

Överstiger skattskyldig persons och hans makas sammanlagda i 

komst efter i §§ 84, 85 och 86 nämnda avdrag jämte i föregående 

moment stadgat barnavdrag icke sextiotusen mark, må därifrån g ö• 

ras ytterligare följ ande grundavdrag: 

Då inkomsten icke överstiger tjugofemtusen marlt, minst tiotu 

sen och högst sextontusen mark, i enlighet med vad stadsfullmäk 

ge för varje år besluta samt, då inkomsten 

överstiger 25.000, man icke 27.000 mark, 95 % av det fastställd 
drs 

tt 27 .ooo, tt n 29 .ooo 90 " 11 11 n 

" 29 .ooo, " n t 31.000 " 85 n n tt " 
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överstiger 31.000, men icke 33.000 mark, 80 % av det fastställda av• 
draget 

tt 33.000, tt " 35.000 tt 75 tt tt " " " 

" 35.000, " n 37.000 " 70 " tt " " " 
tt 37. ooo, n " 39 .ooo " 65 " 11 

" 
n ,, 

n 39 .ooo, " " 41.000 n 60 n n n " " 
n 41.000, .n tt 43.000 " 55 " tt tt " " 
n 43 .ooo, " tt 45.000 tt 

50 " " " " tt 

" 45.000, " " 47.000 45 " " " " n 

" 47 .ooo, " " 49 .ooo " 40 " tt n " " 

" 49 .ooo, It n 51.000 n 35 " tl " 

" 51.000, " " 53.000 " 30 n " " " 
n 53.000, " n 55.000 25 n H " " " 
n 55 .ooo, " n 57.000 " 20 " " n " tt 

57 .ooo, n 58.000 " 15 " It " " " 

" 5S:. ooo, . n " 59 .ooo " 10 " " " " " 

" 59.000, tt " 60.000 " 5 " " " " " 

Har skattskyldig persons skattebetalningsförmåga genom underhåll 

av nära anförvanter eller ti 11 följd av egen eller närstående persons 

sjukdom, olycksfall eller annan sådan orsak väsentligen nedgått, kan 

från inkomsten avdragas högst trettiotusen mark. Från avliden per-
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sons 1.n koms t kan efter prövning avdrag r-_öras e 11 er hans oödsb o bev 

jas fullständig befriels e från skatt, därest han efterlämnat· änka, 

oförsörjda barn eller andra. arvingar, vilka varit beroende av h ono 

för sin försörjning. 

Har skattskyldig avlid it efter det bes kattningen verkställts, 

kunna fullmäktige, om den avlidne efterlämnat · änka, oförsörjda bar 

eller andra arvingar, vilka för sin utkomst varit beroende av hans 

förvärv och ornständigheterna'äro s ärdeles t ömmande, på ansökning ef I 

ter prövning medg iva delvis eller fullständi g·befrielse från ska.t 

tens er lägg anda. 

Denna landskapslag tillämpas första gåµgen. vid den komrnunalbe" 

skattning, som förrättas på grund av 1946 ~ års , inkomster. 

Mariehamn den 14 november, 1946. 

PA landskapsnäpmdens vägnar,s 
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