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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 Alands landsting med 

förslag till landskapslag om ändring av land-

m 23/1958. skapslagen om uppbärande av skatt till landskapet 

Åland och landskapslagen om fördelning av drifts-

kostnaderna vid Ålands centralsjukhus. 

I riket utfärdades den 16 maj detta år en lag om sjömansskatt;, 

vilket enligt av Landstinget under extra sessionen i juli antagen 

landskapslag skall tillämpas även i landskapet räknat från den 1 

januari 1959. Iå härvid den s.k. sjömansinkomsten icke kommer att 

bli föremål för taxeringsnämndernas behandling, kommer sjömansin-

komsten icke att beräknas i skattören. De landskapslagar, där 

landskapets invånare eller kommuner ålagts utgiva medel till 

landskapet efter det kommunala skattöret, fordra sålunda en komplet 

tering för att också sjömansinkomsten skall bliva beaktad. 

Enligt § 4 i landskapslagen om uppbärande av skatt till land-

ska:pet Aland (18/58) skall den skattbara inkomsten beräknas i 

skattören enligt landskapslagen om kommunalbeskattning .i landska-

pet j~land ( 20/56). En lämplig beräkningsgrund för sj ömansinkomsten 

förefinnes i§ 27 lagen om sjömansskatt (FFS 208/58), där det stad-



gas, att vid beräkning av kyrkoskatt skall skattöreantalet ber r.1ed stöd av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

nas sålunda, att det av sjömansskatten till kommunen redovisad förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

beloppet divider~smed talet tio. Då sjömansskatten för landet L a n d s k a p s 1 a g 

samtliga kommuner är beräknad enligt samma norm, 10 marks skat om ändring av landskapslagen om uppbärande av skatt till landskap e 

öre, av praktiska skäl, blir denna beräkningsgrund rättvis. Q 12.nd. 

skapsstyrelsen föreslår därför, att i 4 § landskapslagen om u 

bärande av skatt till landskapet Aland inskjutes ett nytt 2 m I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 4 § landskaps-

vari denna beräkningsgrund fastslås. Uppenb arlig en bör lands lagen den 9 juli 1958 om uppbärande av skatt till landskapet Å-

styrelsen också för sjömansskatt ha befogenhet att bevilja be land (18/56) som följer: 

el s e h~lt . eller delvis, såsom i det gällande 2 mom. - i för sl 4 §. 

3 mom. - stadgas. 
Skattskyldigs skattbara inkomst · beräknas enligt stadgandena i 

Enligt landskapslagen om fördelning av ;driftskostnaderna v 
landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland given 

Ålands centralsjukhus (9/58) skall kommunernas andel av kos t den 18 juli 1956 (20/56) och angives i skattören, varvid etthundra 

derna för underhåll och drift under åren 1957-1959 bestridas 
mark av den skattskyldiges inkomst motsvarar ett skattöre. 

landskapet och kommunerna ersätta landskapet dessa utgifter i 
På sjömansinkomst beräknas antalet skattören sålunda, att det 

proportion till antalet skattören i envar kommun. Vid berä 
av sjömansskatten till kommunen redovi· sade beloppet dividerats med 

av antalet skattören i kommun borde härvid samma beräkning sg 
t alet tio . 

som ovan tillämpas . Landskapsstyrelsen föreslår därför, a t t 
Har skattskyldig l.d. av i it efter det be~kattningen verkställts, 

nämnda lansskapslag inskjutes ett nytt 2 mom. av detta inne 
kan landsk t apss yrelsen, o.m den avlidne efter1a··mnat a··nka, f o ·örsärj da 

medan det tidi gare mom. 2 blir mom. 3 efter ändringen. 
barn ell · er andra arvingar, vilka varit beroende av honom för sin 



försörjning och omständigheterna äro särdeles ömmande, på 
sjömansskatten till kommunen redovisade beloppet divideras 

efter prövning medgiva delvis eller fullständig befrielse f r 
med talet tio. 

skattens erläggande. Dock må landskapsstyrelsen innan beslut 
Till dess kommunaltaxeringer.sresultat föreligger, kan land-

om fattas, införskaffa utlåtande från vederbörande kommunals 
skapsstyrelsen förskottsvis infordra kommunaltbidrag enligt när-

mast föregående års taxeringsresultat. 

Denna landskapslag tillämpas på inkomst från och med är 1 

Denna landskapslag tillämpas på inkomst år 1959. 

L a n d s k a p s 1 a g 

I/Iariehamn den 30 o:ttober 1958. 
om ändring av landskapslagen om fördelning av · driftskostnade 

vid Ålands centralsjukhus. 
På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

~J I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 2 § landska 

gen om fördelning av driftskostnaderna vid Ålands centralsju 
/ Landskapssekreterare 

(9/58) som följer: 
Rolf Sundman. 

I 

2 §. 

För de kostnader, som landskapet enligt 1 § övertager, äg 

kommun ersätta landskapet i proportion till kommunens skat tö 

tal, jämfört med det sammanlagda antalet kommunala skattören 

landskapet för motsvarande år. 

På sjömansinkomst beräknas antalet skattören sålunda, a tt 




