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• 
fi_lands lands knp snämnd s 

framställning till Ålands landsting med föY-slag 

N:o :S/194~ till landskapslag angående t~ndring av lanfskaps-

la~en om kommunslförvaltnin~ i Mariehamn, utfär-

dad den 15 december 1931. 

Uti en till landskapsnämnden ingiven skriftlig framställnin~, 

daterad den 31 januari 1946, har stadsfullm8ktige i Mariehamn an-

hållit om vidtRgande av sådan lapstiftningsåtfärd att b n stämmelsen 

därom uti kommunallagarna att vid deklaration för kommunalbeskatt-

ningen får avdragas erlagd inkomst- och förmö?,enhetsskatt till sta-

ten. måtte slopas. Sin anhållan motiverar stadsfullm8.ktip:e med, 

att den lättnad de skattskyldiga erh8.lla genom r~·'tten att avdraga 

erlarrd inkomst- och förmöa,enhetsskatt till staten vid komnmnalbe-
• 

skattningen är icke blott missvisande, utan avdrar-:et leder även 

till uppenbara missförhållanden skattebetalarna emellan. Sålunda 

kan en ägare av en betydande förmögenhet, som avkastar goda ränte.-

inkomster, vid kon\munaltaxeringen på grund av sina stora statsskat-

teavdrag bliva helt fri från kommunalskatt, varvid de mindre in-

komsttagarnas skattebörda i motsv~rnnde grad öko.2. Observera2 bör 

även att man i riket umg[1s med planer på att höja gränsen f9r den 
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sl~8ttefria nettoinkomsten till 30.000 .tf,ark. Då minsta ta:xerbara { 

inkomst vid kon-1munalbeskattningen ä.r 12.000 n;nrk, följer d8rav at t 

de, vilka komma att hava en årlig inkomst understigande 30.000 mar 

bliva befriade från rtatsskAtt men icke från k ommunalskatt . De tta 

berör ju meä nuvarande penningvärde de al lrB. minsta inkomst tag~rne 

i samhället, vilka icke komma i åtnjutande av de skatteavdrag, som 

deras bättre lottade medbröder och -systrar få tillf!odo@'.öra sig , 

I detta avseende bliva således samhi:illsmedlemr.iarna, som 'besitta 

förmögenhet samt höga inkomstta€fare gynnade på de smås i samhället 

bekostnad. Att så är fallet inses utan vidare, då ju statsskat ten 

3.r i höf')sta ~rad progressiv, varför inkomst- och förmör-:enhetsskat 

ten nu för tiden trnn stiga till avsevärda belopp, vilka således vi 

komrnunalta:xerincren få avdragns med s8dan påföljd, a,tt mången avd 

bäst lottade i samhället g8r helt fri från kommunalskatt eller be 

talar en blott obetyd Jig sådan. 

Vid sammanträde den 1 februa.ri innevarande år behardlaoe lana ~ 

s kapsnämnden s tadsf u llmä ktige s fr arti st ä llni ng. Därvid f r .9.r1hC. lls, 

cet är ett synnerligen viktigt intresse för so.1°1hlillet, att a lla 

medlernmar - med undantag av små inkomsttagare - deltaga i utgif te 

na för förvaltningen samt samhi:i.llets utveckling och f ö!'l-:ovran, 
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Detta göres genom betalande av kommunalskatt. Det fi.r samhällets 

plikt att se till att skatten bäres jämnt i proportion av alla sam-. 

hällsmed.lemmar. FU.:r är naturligtvis fråga uteslutande om kommunal-

skatten. Det kan icke anses lyckligt ur sarrhä l le.ts synpunkt, att 

.), 

personer, vilka måhända främst "borde bidraga med sin skt:rv till sam-

hällets utveckling och förkovran, kunna undandraga sig detta, medan 

personer med helt litet av detta livets fOda nödgas göra det. En 

lagparagraf, som möjliggör n8got si?dant är av ondo och måste ändras. 

I detta sammanhang gjordes ä.ven förslag om avskaffandet av alla av-

drag vid kommunalbeskattningen. Detta skulle s~kerligen vara ett 

sätt att göra baslu?,ttningen rättvisare ur social syp.punkt samt även 

annars lämpligare för underlättande ~v tax~ringen. Så långt ansåg 

sig landskapsnämnden icke i detta nu böra. gå i sin framställning. 

För att likväl avläp:sna de påtalade missfö1'h~1 llnndena ansF.igs en 

änc1r·in,o.-. R.V l"orr.rrunall<.,aarna · t .... t 
• • · u. ,, 1- ovan an ,yt,, avseende vaT' a av nöden, 

och detta sA mycket mera, som ju rikets kommunallagar icke medpiva 

avdrag av inkomst- och förmögenhetsskatten vid kommunaltaxeringen. 

Den påt[;nkta äncirin [ren bör naturligtvis gä,lla s 8vi=i.l Marieharnn som 

landsbyp:den, annB_rs bleve det hela en oforml~ 0'het. E b tli 
.Lr· •n_e, gsl~g-

bestämmelser börs C"'f'·- 1:illa i h 1 1 -" 1. 
n e a an1; Sl:{apet i f öreni=imnt avseende på 
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Detta göres genom betalande av kommunalskatt. Det 2Lr san:hällets 

plikt att se till att skatten bäres jämnt i proportion av alla. sam ... 

hällsmed,lemmsr • H;.:r är nat url igtv is frå[J[', u~ e slut ande om komrnuna 1-

skatten. Det kan icke anses lyckligt ur samhä l lets synpunkt, att 
{' . 
'. .)_ 

personer, vilka måhänd a främst borde biaraga med sin skt:rv till sam-

hällets utvecklinp:. och förkovran, kunna undandraga sig äetta, medan 

personer med helt litet av detta livets goda nödgas göra det. En 

lagparagraf, som möjliggör n~got si? dant är av ondo och mås te 
' 

ändras. 
~ 

I detta sammanhang gjordes även förslag om avskaffandet av alla av-
Ll 

drag vid kommunalbeskattningen. D~tta skulle s~terliRen vara ett 
g 

sätt att göra besb?,ttninp:en rnttvisare ur social syppunkt samt även 

annars lämpligare för underlättsnde ~v tax~rin?en. Så långt ansåg 

sig landskapsni:imnden icke i detta nu bo··-1"~. gn
0
°_ l. si.· n fra t··11 · 

~ , ... m s a ni. ng • 

För att likväl avläpsna de påtalade missfö1·~g, llandena ansåp:s en 

i:i.ndr·inp: RV korr.rrunallnc:i:a rna 1.. o a t tt e' v n an ,y,, avseende vara av nöden, 

och detta så mycket ma'"'" som J. -1k t 1• _ ... '-'-, u :i_- e s ~-onin; unallap:ar icke rnedp:ivs 

avdrag av inkomst- och förmögenhetsskatten vid kommunaltaxeringen. 

Den påt&nkta ändrin fren bör natuPligtvis gä_lla s !:i v~i l Marieharnn som 

landsbypden, annars bleve det hela en oforml4IThet. E b tli 
'- F n _e , ga l 'J.g-

bestä_mme lser böra gi=illa i h 1 1 ~ 
e a anu skaDet i f ören2"mnt avseende p8 

.k 
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samma sett .som i hela riket enhetliga stadganden gälla på omrMet , 

Skulle oftanö.mn:'la avdra?! avskaffas i Mariehamn men ej bet-r2ffande 

landsbygden, så skulle detta kunna föra med sir:, att lag8.ndringen 

. !ör Mariehamns vidkomrr.ande bleve en död bokstav.· Företag i Marie .-
,, 

hamn kanske då föredrags att överflJtta till någon landsortskOmmun 

och komma i &.tnj ut ande av de fördelecr, gällande kommunallafr där er 

bjuder, vilket för Mariehamns vidkommande skulle medföra mycket tr 

kiga konsekvenser. Lagbestämrrnlserna böra således vara enhetli~rn 

för hela hmd skapet be träff ande nu· ifr[,gavf!.rnnde avdrag vid kommun 

beskattningen. I detta sammanhang framkast8rles i lanrskapsnärr;nd en 

tsnkennu on fullstb.ndig revision av bestämmelserna om kommunnlbe ,.. 

skattn1.n?, landet. Såväl i Landstinget som fi,ån vitt skilda anc 

håll har n'.:iJ".'lliren grava anmärkningar gjorts mot nu g~t.lland e sys tett 

vid beska f r.ningen. Landskapsnämnden ans~-.g även &tt en sM.an revi· 

sion förr eller senare blir nödvändig, men ansåg tillika, att tid 

redan är så l&ngt framskriden, att, då en s~dnn revision skulle 

kräva en \iidlyftig utredninp:, , det icke vnr möjligt at·i1 i detta nu 

skrida därtill. Det ~kall bliva en uppITT.ft för landskapsn8rnnden ! 

närmas~e framtid. 

Med h8nv1sninp: till förestående får lanclsLb.ps närnnden vördsammas 

c et är ett synnerlig en viktigt in tre~ se för s n1~1h[~llet, att al la 

medlenill\ar - med undantag av små inkomsttagare - deltaga i utgif ter 

na för förvaltning.en samt samh8llets utveckling och f örl':.ovran . 
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förelggga Lands t inget till antag ande ned anst å ende 

L a 11d s kap s la g 

a n gående 2.nd ring a v landskap s l tig en om k orn.rwna lförv al tni n P: i M8 ri e-

b amn, ut f h rdad den 1 5 december 1931. 

På framställnin~ av .P.lnn dE landsk apsn ä mnd bar Åland s lanc1st ing 

b ] tat :- ~ - 86 § 1· l a r1r'l. skaps l Fa. en den 15 december 1931 om kommu -es .u , ,, a,,1, . r 

lf ··r aJ tnl.· na l.. 11~·arl.' e hamn, s ådant sagda lari:.rum lyder i land sk np~ -na o v .. , . t, i · • c· 

lf:1gen den 3 0 juni 1941, skall ha va fbljande ändrade lydelse: 

86 §. 

S1'::.&t cslcyldig är berättig ad att från sin imkor.1st avdraga~ 

1) legoEvgifter för inom stadenE omr åde beläg en jord; 

2) ränta å g iHd; 

3) förlust å skattskyldips n2ringsverksa mhet, som icke är att 

h~nföra till kaoita lförlust· 
• · ' 

4) till l~ma skapet, kommun och församlin .a u t(l'.g enn.e ut sk la , ro,. , -Y er ; 

5) obli r; atorisk f örsä kringsav? ift samt avg ifter, som erlag ts till 

arbetslösbetskassor; 

6) försrkrirnrn premier och a ndra av gifter, som utbetalas f ö r h a ns 

eller hans hustrus eller bar ns liv-, kapital-, livrLlnte-, olycks-

falls- eller sjukförs ;·krin p:, dock sammanl ag t h ö gst 500 ma r k för v ar .... 
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je förs äkraa person , ävensom avgifter till pensions-, 8_nke- och :r 

pill;_, samt anne.n dylik ks.ssa, i vilken det på grund 8 V tjdnst el:f 

befnttning ~lig ~ er honom at t vara delärare; 

7) såsom underhåll~l:ostnad för fastighet i ett för a llt hö gst 1 

% av den bernrn!:l.de avkastningen från fastighete::i. 

Mariehamn den 13 februari 1946. 

På:. landr kaps n ämnde ns vi=ie;nar: 

~J~+·· 
. "~~~-


