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l a n d s l a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till Ål ands l andsting med förslB.g 

N:o 27/1948. till landskapsla g angående ändring av lBndskapsl~-

gen _om k omr.·mnalla g för land skommunerna i land ska -

pet -. l and, utfärdad den 21 augusti 19 30. 

I händelse lands:kapsnämndens i framst~ällning N~ 0 26/1948 gjorda 

förslag ang åe nde antagande av lagen om f örskot tsuppb örd till de de-

lar sagda lag berör kommuna ls katt och folkpensionspremie av Lands-, 

tinget antages att gälla jämväl i landskapet Åland, kommer detta 

att betinga särskilda ändring a r av stadgandena om kommunernas hus-
( 

hållning s åväl beträffande l andskonnnunerna i landskapet som Marie-

hamn, Enligt gällande stadganden ang ående kommuna lförvaltningen an-

ses nämligen den kommuna lska t t, som under finanså ret på föres ska t t-

s kyldig med stöd av före g~~ende ars inkomster, för fina ns å rets skatt. 

Övergången till f örskot -: suppbörd av komrnunalska tt vid inkomstkällan 

innebär emelle~tid, att de medef, som inflyta genom beskattningen, 

uppbäras av den skattskyldige redan samma å r inkom~ten erhå llits, 

ehuru det slutliga faststäl landet av skatten verkställes efter årets 

slut. Under s ådant förhållande, och då det icke kan anses ändamåls-

enligt, att de medel, som under ett visst år genom förskottsuppbörd 



inflyta till kommun, betraktas s å som skatteinkomster först för f ö) 

jande år, föreslås, att i landskapslagarna om k lf .. ommuna orvE1.l tning 

såväl för 1 d k an s ommunerna som för Mariehamn s å dana ändringar f öret -

gas, att det belopp, som kommunal - eller stadsfullmäktige för fin 

året be s lutat uppbringa medelst beskattning, skall fördel a s ti ll 

utgörande av dem, som under sagda f1·nansa0 r ·t k tt vari s a eplikti ga 1 

kommunen, och att härvid de skattskyldigas k ttb · k s a ara in omster Ulld 

finans året skola utgöra fastställningsgrund för skatten. Dessutom 

föreslås, att i landskapslegarna intages ett stadgande orri, att som 

finansårets skatt skall anses jämväl det förskott, som under fi -

nansåret innehålli ts eller uppburits av de skattskyldiga. I re ge• 

l'ingens proposition till Riksdagen angående ändring av rikets ko 

nallagar med anledning av att förskotts""Uppbörd införts föresl ogs, 

att under det första a ret, då lagen om förskottsuppbörd träder i 

kraft, av de skatt skyClldiga icke skulle uppbäras n å gon annan kon:nnun 

skatt än f örskot tsskatten. Riksdagens · lag- och ekonomiutskott an 

likväl, att förskottsskatt icke kan uppbäras till lika stort be lOP 

som de beskattningsbara inkomsterna skulle förutsätta, varför u t-

skottet föreslog, att redan från år 1947 då förskottsskattelage n 

trädde i kraft, hos de skattskyldiga ' skulle uppbäras en erforde rli 

utjämningsskatt. 

i';l{~ 't;.~ 
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Den skulle icke vara större än det belopp, som för 

utgi.rterrn1s · be stridDnde ti.r av nöden att· uppbära hos kommunens med-

-
-1emmar utöver vad kommunen i konnnunalskatt för finansåret är berät-

tigad att erhålla i förskot ~ sbetalning av staten jämlikt lagen om 

förskottsuppbörd och att j ~·mlikt sagda lag såsom förskott uppbära 

hos de skattskyldiga. Det första året komm~ uttaxeringen per skatt-

öre sålunda att vara mycket låg i det fall, att förskottsskatten, 

såsom det måste förutsättas, skulle täcka största delen av den kom-

munalskatt, som jämlikt budgeten skall hopbringas för finansåret. 

Följande år skulle det i budgeten anvisade belopp, som skall er-

läggas, inflyta på samma sätt, men därvid borde för de skattskyldi-

ga såsom avkortning räknas, vad hos dem med stöd av lagen om för-

skottsuppbörd för kommunalskatten innehållits eller debiterats. Då 

uttaxeringen per skattöre för under år 1946 erhållna inkomster så-

lunda komme att vara låg, ansåg utskottet rättvisan kräva, att så-

som kommunen tillkonnnande extraordinarie skatt borde debiteras, vad 

den ~kattskyldige under år 1946 haft i inkomst genom g ?va, arv eller 

test~mente Eiler såsom vinst, erhållen genom tillfällig försäljning 

av f ast eller lös egendom. Denna extraordinarie skatt borde fast-

ställas sålunda, att den a_nnars fastställda skatten skulle höjas 



-s !i:; 
med ett belopp, som motsvarar den skatt, vilken skall erläggas lagen om kommunal lag för landskonnnunema i landskapet ,land (9/1946 ), I 

jämlikt den förskottsuttaxering per skattöre, som gällde år 1947, utfärdad den 21 augusti 1930, erhålla följande ändrade lydelse$ · 

Lagförslagen antagas även av Riksdagen i den form l ag- och eko. 73 §. 

nomiutskottet föreslagit. För varje f:i.nans&r skall fastställas budget. Finans året samman-

Såsom tidigare framhållits betingar ett antagande av lagen om faller med kalenderåret. 

förskottsuppbörd att gälla jämväl i, landska~t Åland motsvarande I budgeten skola ~pptagas det föregående åretE uppskat tade be-

ändringar av tandskapslaga~na angående konnnunalförvaltning som i hållning eller brist, det up pskattade belopp av under de t föregå-

rikslB gst iftningen. På grund härav får landskapsnämnden vördsam· ende året verkställda förskot ~ sinnehålla n:len av skat t, som vid den 

mast förelägga Landstinget till antagande redanstående slutliga redovisningen ~rhålles av staten, egentliga utgifter och 

L a n d s k a p s l a g inkomster samt särskilt kapitalutgifter och -inkomster för finans-

angående ändring av landskapslagen om kommunallag för landskonnnune året. Till utgifter hänföras jämväl anslag för oförutsedda behov, 

na i landskapet iland, utfärd~d den 21 augusti 1930. r~s . Pver1ngar för vissa emotsedda behov, överföringar till fonder 

På framställning av .1~lands landskapsnämnd har "", lands landsting - och a vskrivningar. 

antagit nedanst å ende Uti budgeten skola anvisas för utgifternas bestridande erforder-

La n d s k _a p s l ag liga medel, och ska~l det belopp, som för bestridande av godkända 

angående ändring av landskaps la gen om kommunallag för landskorrnnun utgifter måste hopbringas av kommunens medlemmar, fastställas som 

na i landskapet iland, utfärdad den 21 augusti 1930. kommunalskatt . för finansåret. 

I enlighet med Alands l andstings beslut skola 73, 74 och 75 §§ ! - Utan hinder av vad i 2 mom. är sagt kan beträffande kommunala 

landskapslagen den 21 augusti 1930 om kommunallag för laridskornrnu?l affärsföretag i budgeten ,upptagas enbart deras vinst eller förlust. 

i landskapet Aland (9/1930), 74 § s ådan den ändrad. lyder i landsk Vid grundande av fasta fonder skola fullmäktige .för desamma anta-

lagen den 22 februari 1946 angående ändring av landskaps-
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ga stadgar, innefa ttande föreskrifter ang ående fonderna s ända.mal 
0 

förkovrande samt deras användning och förvaltning i övrigt, och 

kunna s å dana fonders eg:pa utgifter och inkomster lämr:e. s utom budge 

Budgetförslaget uppgöres av kommunalnämnd en. De särskilda sty. 

relser eller personer, vilka blivit tillsatta för vissa verkst ä1 .. 

lighets- eller förvaltnings å tgärder, äga i god tid till nämnden av 

lämna spexialförslag för finansåret över de utgifter och inkomster 

SOJ'..!l till deras förvaltning höra. 

74 §. 

Budgetförslag bör vara s il tidigt uppgjort, att detsarmna vid kom 

munalfullmäktiges sammanträde i november eller december må nade r, 

varom stadgas i is §, kunna till gransknin g framlägga s. Sedan der 

na försiggå tt, samt frå gor om nya utgifter, vilka i försl a get före• 

konnna, blivit avgjorda, skall detta jämte ko:rm.nunalfullmäktiges be· 

slut överlämnas till kOytn11Una lnämnden, som har ,att i försl a get in• 

föra av ,fullmäktige beslutna ändringar och tillägg samt of ördröj• 

ligen på grund av det fasts~ällda budgetförslaget upprätta debi• 

terings - och uppbördslängd.. Därvid bör den del av i 73 § omförmäl' 

da kommunalskatt för finans å ret, som kommun ej är berättigad a tt 

er~ålla av staten s å som förskot ~ sbetalning i enlighet med lagen ~ 

~- -

om f ·örsk:ottsuppbörd elle r i s t öd a v sagda l a g up pbär a s å som försko t t 

av de skattskyldiga, i börj a n a v f:lnans å ret till utg örande fördel a s 

p å dem, vilka under föregående finans å r varit skattskyldiga medlem-

mar av kommunen. Samtidigt skall på dessa ska ~~ skyldiga till ut-

görande fördelas kommunalska t ten för <:J.et närmast före g ående finsn s-

å ret, mins j kat med den del, som av densamma i förskott uppburits el-

le~ debiterats vid under föregående å r verkställd beskattning. 

Kommunalnämnden skall, sedan prövningsnämndens arbete avslutats 

och efter det debiteringen av det i 34 § lagen om förskottsuppbGrd o!! , 

förmälda förskottet förrättats, verkställa den i föregå ende moment 

omförmälda egentliga debiteringen. HRrvid s kall enva r s ka t tskyldig 

tillräknas s å som avk ortnin0 , vad för hans vidkommande i stöd av la-

gen om förskottsuppbörd för ko:rmnunalskatten innehå llits eller på-

förts. 

Finnes i kommun skatteutj ämningsfond, kunn a fullmäkt ige p å fram-

ställning av kommunalnämb.den antingen i samband med handläggningen 

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

mom. skall uppbäras per skat töre, fastställts, i stadgad ordning och 

med iakttagande av fonden s stadgar besluta om förhöjning av det 

belopp, som skall uttaga s genom beskattning i syfte a t t öka skatte-

Il 
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ut j ämning sf ond en, eller om s änl<ning av detta be lopp genom an lit Sllde I 

·- -,-- - ~------,-----~------::------~------..,.... 

n 
1: 

I 
under år 1948 h a ft inkoms t på grund av g åva, arv eller testamente 

av sagda fonds tillgångar. 
eller vinst genom tillfällig försäljning av fast eller lös egendom, 

Det belopp, som enligt verkställd fördelning sks.11 uppbäras Pel:' 
skall därför p å förd ska t t höja s med ett belopp, motsva rande 'den 

skattöre, kan av kommunaln8..mnden höjas ned högst femtio penni. 
skatt, som bör erläggas för sagda inkomst enligt den för år 1949 

75 §. 
gällande förskottsuttaxeringen per skattöre. Sålunda fastställd 

Debiterings- och uppbörds längden skal 1 innehålla uppgift på val:'• 
förhöjning betraktas såsom extraordinarie inkomst för kommunen. 

je skattskyldigs namn och bostad samt det honom påförda antalet 
Mariehamn den 28 september 1948. 

skatt ören och den härför beräknade skatten ävensom det belo~p, vil· 
~å landskapsnämndens vägnar: 

ket för skattens erläggande som förskott uppburits eller debite rats 

Längden skall . jämväl innehålla sä~kilda kolumner för erlagda och c 

guldna skatter. 

-~~-~ · 
Viktor Strandfält. 

Lantråd 

Denna landskaps lag träder i kraft den 1 januari 1949. F ör å r 
Landskaps sekreterare 

1948 skall i landskapslagen elen 21 ~ugusti 1930 om kornmunallag för 
Ch. St ormbom. 

landskommunerna i landskapet Äland avsedd taxering verkställas på 

sätt i 74 och 75 §§ i denna landskapslag samt '7/6 och 77 §§ i f öre• 

nämnda landskB. pslag av den 21 augusti 1930 före skrivits den de l av 

kommunalskatt för 1949 debiteras, som konnnun ej är berättigad att 

under sagda år erhålla av staten s å som förskottsbetalning i enlig• 

het med landskapslagen om förskottsuppbörd eller att i stöd a v sB 

da lag uppbära s å som förskott av de skattskyldiga. 


