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Lands kap snä.mndens framställ-

ning till Älands landsting med förslag till land

skapslag angående ändring av~ 112 i landskaps-

lagen den 21 augusti 19•u k 
~ om ommunallag för 

landskommunerna i landsk~pet hand samt t 86 i 

landskapslagen den 15 december 1931. om kommunal

f~rvaltning 1 Marieharnn, sådant sistnämnda lag- ~ 
I 

rum lyder 1 landskapslagen den 31 december 1940. S 

~nligt auktoritativt fastslagen tolkning underligger kommunalbeskatt-

ningen, som ut.grr en integrerande del ·av kommunallagarne:, landskapets 

I 
kompetens. I gällande kommunallagar fllr landskommunerna i landskapet och 

~ta.den Ma.riehamn hava till övervägande del den allmänna konnnunallagstif1' 

ningens bestämmelser upptagits, men en del avvikelser av st~rre princi-

piell inneb5rd förefinnas likväl, och hänfBra sig dessa huvudsakligen 

till grunderna f'Mr kommunalbeskattningen. Sålunda avviker i frflga om 
.•, 

grunderna fnr t-ätt till avdrag vid nämnda beskattning la.~dskapets kom
\ 

munallagar i väsentliga delar fr§n resp. bestämmelser i rikets kommunal

lagstiftning. Medan i riket avdrag medgives endast f~r de till ~ommun 

och kyrka utgående utskylder, tillli.tes enligt .stadgandena 1 t 112 i kom 

munallagen fflr landskommunerna i landskapet av den ~l augusti 1930 och 

~ 
86 . 

1 
kommunallagen för Mariehamn av den 15 december 1931 avdrag, bland 

S
katter till staten, landskapet, kommun och kyrka, annat, f°nr samtliga 

r ätten till avdrag f~r skatterna till staten icke Härintills torde 
l 
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rna e!ler Mariehamn n§gon n " 

hava vållat vare sig landsko]lllI].une atnn~~cl tJ 
ö1 

! beskattningen, emedan endast inkoll!St~ 

lust i avseende å kommuna oci. 
lt t ~I 

., ......... at . avaragas· . -~ . .Men efter det riket 
mBgenhetsskatten AWJ.J..L 

s lag 
°lll 

konjunkturskatt, gj.ven_. den 15 december 1939, och lagen den 9 aug'Ustt 

1940 om fBrmf:5genhets15verlåtelseskatt tillkommit, kan i antytt a~seetl(le 

sakförhållandet bliva ett helt annat, ty om avdrag även f"nr de skatte1-

' 

vilka på grund av nämnda lagar b&-a utgå, medgives, är detta egnat att ' 

I 

åstadkomma en väsentlig n;rskjutning av kommunalskattebördan inom Oliki.. 

grupper av skattskyldiga. tn kort redogHrelse fMr syftemålet med niiliui

da lagar torde därfBr här vara på sin plats• 

Pä grund av räd.ande undantagsf'Hrhlllanden kunna särskilda skattebe-

talares inkomster· i avsevärd g·rad Hverstiga deras normala. Det har an-

setts skäligt, att en s!dan• f xrmful underkastas en effektivare baskatt- I 

ning än vanligt. Och dä statens budget icke kunnat bringas i jämvikt b 

dess regelbundna inkomster, hJlI' det blivit nödvändigt att fl5r täckande1 

av utgifterna anskaffa även nya inkomster,· varf~r det ansetts ändamåls"\° 

enligt, att en del· av de erforderliga nya inkomsterna anskaffas genom 

att underkasta av undantagsförhållandena uppkomna vinster en tilläggs· 

beskattning, Av fxrenämnda orsaker har lagen om konjunkturskatt till-· 

kommit. 

Genom kriget mellan Finland och ~ådsrepubliken tillskyndades vida 

befolkningskretsar 1 Finland en synnerligen svår ekonomisk :ror lust· vil 

I 
denna fMrlust icke drabbade alla medborgarkretsar p!~sanuna sätt, ansAgl 
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det naturligt, att de grupper, vilka undkommit med mindre fBrluster 
I 

skulle ätaga- sig att .bä.ra, en del av de sft-4"a"llda 
<UUJ. fxrlueterna och s ålun_ 

da unde~lätta läget f 0r ·de kretsar · 
, som f!3rlorat sin egendom. På grund 

härav tillkom lagen r· 
om brm5genhets1:iverlåtelseskatt. Nämnda skatt avvi-

le r 1 betydand.e mån från den f1:irm!3genhet sskatt, som fBr närvarande upp- 1 

bäres i Finland och även på hand. Den senare ____ s_k_a~t~t~e..;;;;n är, såsom i rege-

ringspropositionen till lagen om ~rm!5genhets1:iverlåtelseskatt framhåll~ ! 

icke någon förmöge~etsskatt i den mening, att den vore avsedd att erlä,SI 

gas av den sim ttskyldiges fXrmBgenhet, utan den ä.r en till den regel-

bundna inkomstskatten sig anslut.ande tilläggs skatt, vars ändamU är att 

under strängare beskattning draga den säka.llade konsoliderade (stadga-

de) inkomsten, emedan en sådan inkomst vanligen f"0reträder en stBrre b~ 

t ·alningsf1:irmäga. Däremot betyder rnrm!:igenhets1:iverlåtelseskatten, att en: 

verklig beskattnihg av _egendomen äge_r rum sål~da, att dess ändamål ä.r I 

att tvinga den skattskyldige att avträda en del av sin egendom och icke 

blott en del av si~a inkomster. man har . i och med denna skatt jämväl 

strävat därhän att så många som mBjligt skulle tvingas att Bverlåta nå-

gon de~ av sin realegendom, men man :har även ansett det nBdvändigt, att 

ifrägavarande beskattning så rättvist som m~jligt drabbar de skattskyl-

diga. 

~åsom i det fMregående har nämnts avviker landskapets kommunallagar 

beträffande avdrag f5r skatter till staten avsevärt från de bestämmel-

ser som i sådant avseende äro gällande i det 0vriga riket. ~nligt sta~ I 
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i iket få sålunda avdrag frfui ska ttskyldigs inkonist 
gandena r Vid 

tni icke ske f~r t. ex. inkomst- och .n3rm8genhet 
nruna'lbe skat ng - saka. 

Konjunkturskatt· och f~rm~genhets~verlåtelseskatt, medan 

grafer i landskapets kommunallagar tolkats så, att 

får avdragas, medan däremot beträffande b-Vriga nästnämnda sk 
atte2-

ltolll, 

1:t 
I 

0ltl 
uppfattning kan bliva rMande. Detta giver os8kt anledning till 

Sp•• 
Ol'a, 

mälet, vad · som i doktrinen egen_tligen f~rstås med skatt och Uts1cy 
lttq 

ket senare nämnda ord användes i mom. 4 av ovanframhAllna la~ f-
1 la~ , 

skapats kommunallagar. Med· skatt f ~rstås sådan utskyld till stat 
1
_ 

J 11.0!it, 

mun eller annan menighet, som utgår av medlemmarna såsom tvängabt 
dt-s.g 

till upprätthällande av gemensamma inrättningar och dessas offentli 
ge. ' 

verksamhet för tillgodoseende av gemensamma behov, utan att b1dragsg
1
.I 

vareri eljest får nägot f ~r egen räkning f1'r sitt bidrag (::ivenska aUk-' 

torer: l:i..L. ttydin, K.. wicksell, u • .!!:ber ste1n samt dansken C. 'l'rap ocn 

norrmannen u.G. Jaeger). l!;nligt Karl Willgren "Finlands finansrätt" utg_ 

äter skatter f~rmBgenhetsprestationer, vilka ett offentligt Sam.f'undp~ 

. r 
lägger enskilda, detta samfunds makt underkastade personer, utan att ' 

dessa prestationer utg5ra nägon ersättning f'nr någon speciell presta-

tion frän samfundets sida. Utskylder enligt svenskt begrepp anses vara 
I 

avgifter, som skattskyldig är pliktig erlägga till stat lkronoutskyl· ' 

der) , kommun ocn f~r samling t .1:eommunalut sky lder J samt f ör präs terske.pe~ -

avlBning l~rästlXneavgi ft er), medan Karl Willgren ej gMr någon skil~~ 

mellan skatt och utskylder. 
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Nästnäziinda varierande uppfattning om begreppen skatt och utskyld må_!! 
te otvivelaktigt vålla f ~rvirring vid tillämpningen av de under mom. 4 

~~ 112 och 8ö i landskapets kommunallagar omförmälda avdragen för ut

skylder till staten. Att så även varit fallet kan landskapsnämnden be

lysa med ett e-xempel. Vid verkställd kommunal ta~ering 1 Mariehamn fcir 

år 1933 hade taxeringsnämnden r-r1rvägrat en person rätt att från sina i~ I 
komster avdraga arvsskatt .• l'rövningsnämnden, hos vilke~ personen i frå-

ga yrkat, att namnda arvsskatt måtte såsom avdrag godlsännas, förkasta
de yrkandet, enär arvsskatt icke.Jrunde betraktas såsom sådan till ,sta-
ten utgående utskyld, som enligt mom. 4 i 86 i kommunallagen för Marie-
hamn finga vid kommunaltaxering från inkomsten avdragas, ~edan bemälde 
skattskyldige hos länsstyrelsen i l.andskapet anf'<1rt besv-är 13ver prMv-

ningsnämndens beslut, hade länsstyrelsen, alldenstund skattskyldig en
ligt nyssnämnda lagrum vore berättigad att vid kommunalbeskattning från l 
sin inkomst avdraga alla till staten utglende utskylder lkursiv, av 

landskapsnämnden), fördenskull och då nämnda stadgande om tillåtna av
drag borde anses innefatta jämväl såd~ arvsskatt, som erlagts f~r .kom
munaltaxering underkastat arv, hade länsstyrelsen nedsatt taxeringen 

för arvsskatten. I länsstyrelsens utslag hade drätselkammaren i Marie-
hamn anhållit om ändring i högsta f~rvaltningsdomstolen, vilken genom 

utslag av den~ september 1935 1åtit vid den ovannämnda person ågångna 

·· ifrågavarande arvsskatt icke kan hänf.'Hras till 
taxeri~gen bero, enar 

Som enligt det av länsstyrel sen åberopade lagrummet 
sådana utskylder, 
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avdragas från inkomsterna:., 

fä vid kommunaltaxering 

tydligt vidhanden, att en betyda 

Det nast.framhållna giver nde Os~ 

b t äffande avdrag fl)r "utskylder" till staten 
~, 

het måste råda e r 
, t-y- ~ 

'Jeq 

id deklaration av inkomst får avdragas 

om man anser att; v 
exeill.pe l. v1 s 

lii, 

, h fKrm~genhetsskatten, kvarstår spörsmålet huru Vid ~~ 
komst- oc u u 

s<Qant . 
&), 

drag skall förfaras, då det gäller andra förvärvss!e. tter, t .ex. kotij 

. 
~-

turskatt och .förm6genhetsöverlåtelseskatt - enligt Finlands POsit 
1va • 

•t'I 

nansrät t äro fl:!rvärvs skatterna i; av kastnings skatt er, inkomstskatt 
I .f~l'~ 

m.'1genhetsskatt samt arvs- och gåvoskatter, vilka Plrdelas efter 'n&~ 
'"tSOn 

med de skattskyldigas f1-<rvarvsverksamhet sammanhängande omständighet·, 

vanligen avkastning, inkomst ·eller .fl:Srml:Sgenhet -. Utgår man .från .t1ögsta' 

fHrvaltningsdomstolens ovannämnda auktoritativa utslag, konnner man häri] 

vid till det resultat: , att avdrag f ör ·alla förvärvsskatter ~ få 

göras vid deklarationen för kommunalbeskattning på Åland, alltså icke 

neller fHr inkomst- och f örml:lgenhetsskatten, varav f öljden blir ett v1kl 

tigt avsteg från principen om avdrag .. till staten enligt landskapets gäl 1 

lande kemmunallagar. 

Men frAgan om avdrag för skatter till staten måste skärskådas även v 

en annan synpunkt. Enligt landskapets kommunallagar tillkommer det vedd 

barande kommunala myndigheter att genom uttaxering fastställa ko_..1i 
skatt fHr utgifter, för vilkas be stridande tillg ångar, utHver de 1 Iel)'l'I 

munallagarna l 9 5 J omnämnda, erfordras till resp. kommuns gemenseJllll
9 

I 

gagn eller f lir sarskilda dess behov. venna f a.st ställelse av skatt sket 



I • 104 
r.o t 

enligt de grunder, som i kommunallagarna äro stadgade, varvid således 

även tages i bet~aktande de i dessa lagar bestämda avdrag från taxer-

bara inkomster. Vid tidpunkten för k9mmunallagarnas tillkomst fanns icke 
annan stats skatt än inkomst- och trlrm?:5genhetsska tten och sålunda fxre-

funnos icke nligra vägande motiv f'ör att icke till staten utgående skatt 
finge avdragas. 'l'värtom ansligs det fullt rättvist att även denna skatt 

skulle få avdragas, då den ju till sin natur kan l~kställas med t.ex. 

komnrunalskatten. ~åsom rnrut framhlllits utgör den hittills utgående 
ste.tsskatten i landskapet till huvudsaklig del en inkomstskatt, men då 

·numera de ovanber?:5rda skatterna, konjunkturskatten och fBrmHgenhetsö-

v~rlåtelseskatten tillkommit, böra bestämmelserna om avdrag f~r stats-

I 
f · 

\ 

\ 

\ 

skatter så formuleras, att nligon tvekan icke kan rruia därom, huru våder-
börande lagrum skall tillämpas beträffande desamma. 

De.t torde även ur skatteteknisk synpunkt kunna ·g1:5ras starka invänd-
n1u.gar mot de i landskapets konnnunallagar fastställda grunderna f'dr av-
drag av skatt till staten, då ju dylikt avdrag ej fro:- g~ras i det ?:Ivriga 

riket. Men främst ur kommunernas synpunkt bUr nu.gällande, tolkning un-

derkastade bestämmelse om statsskattens borteliminerande vid kommunal-

beskattning av: st~rsta intresse, tu situlle den uppfattning, här ovan 

framlagts, om avdrag r-~~ alla förvärvsskatter allmänt bliva gällande vid 

kommunaltaxeringen och således även konJunkturskatten och f~rmögenhets

Bverlåtelseskatten undandragas kommunen, f'rAntages densamma skattbar in-
komst främst av sådana skattskyldiga, som aro de bärande inom kommunerna. , 



inkomsttagare komma 

bemedlade och mindre 
De mi:t1äre 

sålunda att _ 
b.tt,, 

skatt~re ansenligt måste höjas f· 
a lt, 

c52> at 
t ~ ; d då uttaxerat belopp per 

dan e, 

som äro n6diga till alla inbygga.res 1 
na erlägga de utgifter, 

a gagn och bästa • .r~. grund närav o.ch d! vid 
gemensamm 

åst g å ut på att giva landskap slagarna en säda.n '·t~ 
ningen strävan m e .... .a. 

~' 

ning, att tveksamhet icke bHr få råda om rätta innebcirden ;~v ett la~ , 

innehåll, och landskapsnämnden anser att ,minsta avsteg från -ovant 
l'alll .. I 

hlllna princip bBr gBras samt redan atadgad·uppfattning bland de Sk att, 

skyldiga om tillåtet avdrag ~r inkomst- och fHrmttgenhetsslm.tten ~ l'å, 

·dande, synes det landslmpsnämnden, som om en :rnrtydligande ändring a,, 

l 
ovanåberopade paragrafer i kommunallagarna vore nödvåndig. Denna B.ndl'i~ 

kunde enligt landskapsnamndens uppfattning enklast ske sålunda, att mom, 

4 av nastnämnda paragrafer i såväl kommunallagen fHr landskommunerna 

som den f6r Mariehamn erh~lle nedanstående formulering. 

Med hänsikt till här framhållna sakft5rhållanden f §r landskapsnämnden 
1 

förelägga Landstinget till antagande faljande txrslag till landskapsl~ ' 

« L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av ~ 112 1 landskapslagen den 21 augusti 19:50 om kommu· 

l 

nallag fl:lr landskommunerna i landskapet ,hand. 

5 112. 

~kattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga: 

l) Legoavgifter för jord; 

2) ränta~ gäld; 
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3) förlust å skattskyldigs 

näringsverksamhet, som icke är att hänfHra 

.106 

till kapitalf~rlust; 

4) inkomst- och f0rm1-5 enh.etsskatt 

till staten samt •till landska et, 

kommun och kyrka utgående utskylde-1:; 

51' b.: . 
Q_ ligatoris~ --fHrsäkring..savgift t 

sam avgifter, som erlagts till ar-'-'·, 

betsl~shetskassor; 

6J fars äkringsprem1, er och andra avgifter, son, utbetalas tar hans ,1-

ler hans hustrus eller barns liv-, kapital-, Hvränte.-, olyckllrans-

eller sjukförsäkring, dock sammanlagt högst 200 mark fHr varje försäk-

rad person, ävensom avgifter till pensions-, änke- och pupill- samt an

nan dylik ·k~ssa, i vilken det på grund av tjänst eller befattning ålig

ger honom a t~ vara delägare • 11 

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

den 15 december 1931 om kommunalför- 1 om ändring av, 86 i landskapslagen 

Mariehamn, sådant sistnämnda lagrum lyder i landskapslagen valtning i 

den 31 december 1940. 

~ 86 • 

.::ikattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga:: 

l) legoavgifter fHr inom stadens område belägen jord; 

2; ränta å gäld; 

k t som icke är att nänfHra 
~ kattskyldigt näringsver samhe, 

3j fHrlust ~ s , 

till kapitalPlrlust; 

till staten samt till landskapet, 
4J inkomst- och förmögenhetsskatt 

I 
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kommun och -f 11rsamling utp; å~~-de utskylder; 

fKrsäkringsavgift samt avgifter, som e~lagts 

5) obligatorisk 
... 

t11l 
a~ 

betslöshetskassor; 

61
, försä.kringspremier och andra avgifter, som utbetalas f 

cS:r .nan 
s ei1, 

hans hustrus eller barns liv-, kapital-, livränta-, olycksfalls 
.. 611 

81> 

sjukfHrsäkring, dock sammanlagt hHgst sou mark fMr varje f 0rsa··i 
rra.d Pe 

l', 

son, ävensom avgifter till pensions-, änke- och pupill- samt annan 
dJ'l11 

kasss:-, 1 vilken ""det på grund av tjänst ell:l r befattning åligger hon I 
Oll! ' \ 

vara delägare; l . 

7J sås-om unde!'hällskostnad f~r fastighet 1 ett fl5r allt 118gst 10 % 

av den beräknade avkastningen från fast1 ghe-ten. '' 

Mariehamn den 11 februari 1Y4l, I . 

i l landskapsnä.mndens vägnar: I 


