
Å lands landskapsnämnds 

framställning ti 11 Aland s l andsting med förslag 

Nio 28/1948. till l andskapslag ang ående ändring av landskaps-

lagen om kommunalförvaltning i Mariehamn, utfär-

dad den 14 juli 1948. 

Med hänvisning till motiveringen i landskapsnämndens frainställ-

ning N;o 27/1948 till Landstinget f år landskapsnämnden vördsannnast 

förelägga Landstinget till antagande redanstå ende 

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

angående ändring av landska:pslCt gen om kommunalförvaltning i Marie-

hamn, utfärdad den 14 juli 1948. 

På framställning av r> lands landskapsnämnd har Alands landsting 

antagit nedanst ående 

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

angående ändring av landskapslagen om komrnmalförvaltning i Marie-

hamn, utfär~ad den 14 juli 1948. 

I enlighet med A1ands landstings beslut skola 41 och 42 §§ i 

landskapslagen den 14 juli 1948 om kommunalförvaltning i Mariehamn 

(22/1948) erhålla f ö lj-ande ändrade lydelse$ 

41 §. 



Vad av stadsfullmäktigc beviljats att under nästföljande ar u 

anses 
bäras/för det löpande årets stadsutskylder och skall till. ut.görat 

de fördelas på dem, som under sistnämnda år äro kommunens skat ts 

diga medlemmar. 

Uttaxeringen per skattöre beräknas så, att till den del av k 

unalskatten för finarrsåret, som kommunen icke är berättigad a tt 

erhålla såsom förskottsbetalning av staten i form av innehål~ning 

kommunalskatt eller att uppbära såsom förskott av de skattskyldi 

lägges den del av kornmunalska tten för det före gående finans året, 

vilken icke beaktats vid fastställandet av uttaxeringen per s katt 

öre för sagda år, varefter summan av dessa divideras med antalet 

skatt ören. 

Det belopp, som enligt sagda fördelning skall uppbäras per ske · 

öre, kana v stadsstyrelsen höjas med högst femtio penni. 

Sedan uttaxeringen per slkattöre fastställts, skall stadsstyrel 

sen verkställa debitering av kommunalskatten. Härvid bör envar 

skattskyldig såsom avdrag fr ån den med stöd av ska ttörena och ut• 

taxeringen per skattöre uträknade skatten tillräknas, vad under 

föregående år såsan förskott på kommunalskatt av honom innehå llit 

eller debiterats, och re~ten påföras den skattskyldige. 

Finnes i kommun skatteutjämningsfond, för vilken stadsfullmäktige 

antagit stadgar, innefattande föreskrifter angående fondens ändamål 

och förkovrande samt dess användning och förvaltning i övrigt, kunna 

fullmäktige antingen i samband med handl,äggningen av utgifts- och 

inkomstförslaget eller senare, innan det belopp, som skall uppbäras 

per skattöre, fastställas, i stadgad ordning och med iakttagande 

av fondens stadgar besluta om förhöjning av det belopp, som skall 

uttagas genom beskattning i syfte att öka ska.tteut jämningsfonden, 

eller om sänkning av detta belopp genom anlitande av sagda fonds 

tillgångar.. 

Angående återbetalning av för mycket. uppburet förskott är särskilt 

stadgat. 

42 §. 

stadsstyrelsen ankO:tlJl'.l.1er att låta upprätta debiterine;s- och_ upp-

bördslängd, i vilken qör upptagas varje skattskyldigs namn och bo-

stad, de sk~ttekällor, för vilka utskylder blivit honom påförd~, samt 

den därför påsatta skatten ävensom det belopp, som till skattens 

gäldande i förskott; uppburits eller debiterats. Längden skall jämväl! 

innehålla särskilda kolumner för erlagda och oguldna skatter. I 

1 1 



Denna landskapslag träder i kraft den 1 januari 1949. För år 

1948 skall i landskaps lagen den 14 juli ;I.94 8 om kommunalförvalt nin 

i Mariehamn avsedd taxering verkställas samt på sätt i denna lana. 

skapslag samt landskapslagen den 14 juli 1948 föreskrivits den del 

av kommUI{alska tten för f inansåret 1949 debiteras, som konnnunen ej 

är berättigad att under sagda år erhålla av <staten såsom förskotts 

betalning i enlighet med l a ndskaps lagen om förskottsuppbörd e1ler 

att med stöda v sagda lag uppbära s t.som förskott av de skatt skyld! 

Har skattskyldig under 1948 haft inkomst på grund av gåva, arv el• 

les testamente, eller vinst genom tillfällig försäljning av fa st 

eller lös egendom, skall därför påförd skatt höjas med ett belopu, 

motsvarande den skatt, som bör erläggas för sagda inkomst enligtd 

för år 1849 gällande för,skottsuttaxeringen per skattöre. Sålunda 

ställd förhöjning betraktas såsom . extraordinarie inkomst för s tade 

Mariehamn den 28 september 1948. 

På landskapsnämndens vägnar~ 
' •. 

Lantråd 

Viktor 

.... Landskaps sekreterare 

Ch. Stormb cm. 

17/1948. 
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. 

LAGUTSKOTTETS betänkande N:o 17/1948 med 

anledning av landskapsnämndens framställning 

till ..L.anö&'.1åt:ldl.Stlng:·Nfilf örslag till landskaps-

lag angående ändring av lands kaps lagen om 

kommunalförvaltning i Mariehamn, utfärdad den 
I 

14 juli 1948. 

Med anledning av förenänmda framställning, varöver landstinget inbegärt 

12.gutskottets utlåtande, f å r utskottet vördsammast framhålla följande$ 

Under förutsättning att l e.nds t inget godkänner lagutskot r ets i betänkan ... 

det N:o 15/~948 gjorda förslag till antag ande av landskapslag om för

skottsuppbörd av kommunalskatt och folkpens ionspremier i l a ndskapet Åland 

är det nödvändigt, att landstinget antager landskapslag jämväl i det av-

seende, varom nu är ifråga. Utskott ot omfattar därför lagstiftningsini-

tiativet i princip~ men hur beträffande redigeringen av lagtexten gjort 

särskilda ändringar. Sålunda. har momentens ordningsföljd i § 41 ansetts 

böra ändras och sista momf.- ntet i dennv. p;. ragraf uteslut1:1.s, enär landskaps-

lagstiftningen icke innehålLr'någro. stndganden ang ående å t erbetalning o.v 

för mycket uppburet förskott. Bestämmelser härom kommt r att ingå endast i 

lz.gen om förskottsuppbörd av den 4 oktober 1946, vilken s å som sådan icke an 

bgits att gälla. s å som 18.ndslmpsln g, men som genom i le.ge ns § 68 mom. 2 

nämnd förordning emotses att bliva här gällande. Dessutom h a r särskilda 

and ringar a·v reda kti one 11 n E'.tur införts, vilka ändringe.r ej n ä rmo.re be hö-

vc::r motiveras. 

Ut skottet får därför, under av annämnda förut sättning, för landstinget 

vördsammast föreslå 

o.tt landstinget ville anto..ga ned~nstående 

L a n d s k a p s l ag 

anga ende äpdring av landskapsla gen om konnnunalf örvaltning i Mari8hamn1 ut

fardad den 14 juli 1948. 

På fr8.~ställning av Ålands l nndsk8.psnämnd hur Ålands landsting antagit 

I 

I I 


