
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands land 

})g 23/1953. ting med förslag till landskapslag angående 

ändring av landskapslagen om kommunalförvalt 

ning i Mariehamn, utfärdad den 14 juli 1948. 

Uti framställning m 22/1953 till Landstinget har landskapssty-

relsen föreslagit förhöjning av de lagfästa bestämmelserna om 

grund- och barnavdragen vid kommunalbeskattningen i landskapets 

landskommuner. Här nedan följer förslag till ändring beträffande 

landskapslage11s om kommunalfuörval tning i Mariehamn bestämmels·er 

angående förenämnda avdrag. Storleken av grund- och barnavdra-

gen vid kommunalbs.skattningen i Marieharnn har i det stora hela 

hållit jämna steg med motsvarande avdrag vid kommunalbeskattnin-

gen i rikets städer. Emellertid har Regeringen i sin i framställ 

ning m 22/1953 nämnda proposition till Riksdagen föreslagit för-

höjning av grund~ och barnavdragen vid kommtu~albeskattningen i 

riket. städer. Landskapslagen 11/51 stadgar om grundavdrag med 

minst tjugotusen och högst trettiosextusen mark, då inkomsten ej 

överstiger femtiotusen mark samt med 95 - 5 % av det fastställda I 
E 

avdraget, då inkomsten överstiger femtiotusen men iclce etthundra-



1. s 7 

tj~gotusen mark. Barnavdraget åter utgör minst sextontusen oc Från skattskyldig persons inkomst skall, i enlighet med vad 

högst tjugofyratusen mark. Avdragen föreslås nu i riket förhö· 
. ' 

Etadsfullmäktige beslutat för den taxering, som för varje år 

da, grundavdraget till minst trettiotusen och högst åttiotusen 
' I skall förrättas, avdragas minst tjugofemtusen och högst fyrtio-

och barnavdraget till minst tjugofemtusen och högst fyrti otusen tusen mark för varje barn eller adoptivbarn, som han på grund av 

mark, allt i enlighet med stadsfullmäktiges för varje år f attad sin försörjningsplikt under skatteåret försörjt och som före 

skatteårets ingång icke fyllt sexton år. Då hustru skilt beskat- 1 

I' 
beslut. 

!I 
Även i detta förslag har i fjärde momentet i likhet med för- tas, må avdraget göras endast från den makes inkomst, vilken en-

slaget i framställningen N2 22/1953 införts studier, vilka skull sam eller huvudsakligen försörjt barnet. För barn, som självt 

berättiga till avdrag, då den skattskyldiges skattebetalnings- har inkomst, må avdrag göras blott till den del sagda inkomst 

f9rmåga genom dem väsentligen nedgått. understiger det av stadsfullmäktige fastställda beloppet. 

Hänvisande till den allmänna motiveringen i framställningen Överstiger skattskyldig persons och hans makas sammanlagda 

m 22/1953 samt till ovanstående får landskapsstyrelsen vörds~ inkomst efter i §§ 84, 85 och 86 nämnda avdrag jämte i föregående 

mast förelägga Landstinget till antagande nedanstående moment stadgat barnavdrag icke åttiotusen mark, må därifrån i e 

L a n d s k a p s 1 a g lighet med vad stadsfullmäktige för varje år besluta göras yt-
~ 1 

angående ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i Ma- terligare ett grundavdrag om minst trettiotusen och högst åttio-

I 
riehamn, utfärdad den 14 juli 1948. tusen mark, eller, om.,inkomsten överstiger åttiotusen mark, ett 

I enlighet med Ålands landstings beslut stagas, att 87 § i avdrag motsvarande nämnda belopp, minskat med en procent för var-

landskapslagen den l4 juli l948 om kommunalförva1tning i Marie je fulla ettusen mark, varmed inkomsten överstiger åttiotusen 

hamn (22/48) skall erhålla följande ändrade lydelse: ,• mark. 

§ 87. Då äkta makar skola skilt beskattas, skall grundavdraget fast-



ställas nå grund av deras sammanlagda inkomst och avdraget .r:r ·· 
'"f"" l..Jo 

från den makes inkomst, som haft den större inkomsten. 

friar skattskyldig persons skattebetalningsförmåga genom stu~ 

dier, underhåll av nära anförvanter eller till följd av e gen e 

närstående persons sjukdom, olycksfall eller annan sådan orsak 
I 

väsentligen ,nedgått, kan från inkomsten avdragas högst sextiotu 

sen mark. Från 8 vliden persons inkomst kan efter prövning av-

drag göras eller hans dödsbo beviljas fullständig befrielse f 
' 

skatt, därest han efterlämnat änka, oförsörjda barn eller andra 

arvingar, vilka varit beroende av honom för sin försörjnine. 

Har skattskyldig avlidit efter det beskattningen verkställts, 

kunna fullmäktige, om den avlidne efterlämnat änka, oförsörjda 

barn eller andra arvingar, vilka för sin utkomst varit beroend 

av hans förvärv och omständigheterna äro sär;dele s ömmande , på 

ansökning efte.:c prövning medgiva del vis eller fullständig befr' 

else från skattens erläggande. 

Denna landskapslag skall första gången tillämpas vid kommun 

beskattning en för 1953 års inkoms-ier,och genom densamma upphäve 

landskapslagen av den 28 februari 1951 (11/51) om ändring av 11 

skapslagen om kommunalförvaltning i Mariehamn, utfärdad den 14 

juli 1948. 

Mariehamn den 4 november 1953· 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Viktor Strandfält. 

Landskaps sekreterare 

Oh. Stormbom. 
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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands 

llR 2 3/19 5 3. ting med förslag till landskapslag angående 
I 

Uti framställning N2 22/1953 till Landstinget har landskapssty-
1

.1 

·1 

relsen föreslagit förhöjning av de lagfästa bestämmelserna om 

grund- och barnavdragen vid kommunalbeskattningen i landskapets 

landskom..muner. Här nedan följer förslag till ändring beträffande 
.. 

landskapslage~s om kommunalfuörvaltning i Mariehamn bestämmelser 

angående förenämnda avdrag. Storleken av grund- och barnavdra-

gen vid kommunalbe'f~kattningen i Mariehamn har i det stora hela 

hållit jämna steg med motsvarande avdrag vid kommunalbeskattnin-

gen i rikets städer. Emellertid har Regeringen i sin i framställ 

ning ~ 22/1953 nämnda proposition till Riksdagen föreslagit för-

höjning av grund-: och barnavdragen vid kommunalbeskattningen i 

riket städer. Landskapslagen 11/51 stadgar om grundavdrag med 

minst tjugotusen och högst trettiosextusen mark, då inkomsten ej 

överstiger femtiotusen mark samt med 95 - 5 % av det fastställda J 

avdraget, då inkomsten överstiger femtiotusen men icke etthundra-

I 


