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1 l a n d s l a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Ålands landsting med 
förslag till landskapslag om kommunalbeskattnini 
i landskapet Ålando 

I sitt meddelande N; 3/1955 till Alands landsting framhöll landskaps 
styrelsen, att en för.enhetligad kommunaltaxering ar av behovet. Land- 11 

skapsstyrelsen har nu utarbetat ett förslag, som dels syftar till att I[ 
ge en överskådlig bild av beskattningsförfarandet, dels syftar till en~ 

hetligare beskattningsresultat. Bestämmelserna för stad och landskommu. 
ner ha sammanförts i lagförslaget. 

Beträffa~de de rent redaktionella frågorna må anföras följande. I 
första kapitlet behandlas skattskyldighaten och begreppet skattbar in
komst, härefter följer stadgandena om deklarationsskyldighet och i 
tredje kapitlet behandlas taxeringsnamndernas .sammansättning och det 111 

tekniska f'örf arandet vid taxeringen. Å.ndringssökande i prövningsnämnd 

11 

och länsstyrelse behandlas f'ör landskommunernas del i !järde kapitlet > 

och för Mariehamns stads del i femte kapitlet, emedan gången i taxerin~ 

besvär företer väsentliga skiljaktigheter i stad och landskommun. An
visningarna för skattebesvär till högsta instans äro åter samlade för 
alla kommuners del i lagförslagets sjätte kapitel. Slutligen ingår ett 
stadgande med hänvisning till att debitering och uppbörd tillhör kommu1 
nalförvaltningslagens områdeo 

På grund av det beslut landskapsstyrelsen stannat för beträffande 
8 qch 9 §§, ha dessa blivit rätt långa, då de beskriva såväl grunderna 
för boniteringen, som taxeringsnämndens åtgärder före taxeringen och 
landskapsstyrelsens förfarande via fastställande av beskattningsgrunde 
na samt taxeringsn.ämndehs slutliga nettobeskattande. Det hade möjligen 
varit klarare, om olika skeden av dessa förfaranden kunnat brytas ut j 
till skilda paragraf er, men dä tiden för framställningens avgivande re 
dan var långt framskriden, har landskapsstyrelsen ioke medhunnit en så 
dan omredigering, som medfört ändringar i paragraf eringen ända till 
sista paragraf en • 

.Bland de sakliga ändringarna av beskattningssystemet må följande 
redan här påpekas; 

Den utdelning åt bolagsman i öppet bolag, som kan anses som lön 
föreslås bli beskattad pä bolagsmannen-löntagarens hemort. 

Av aktiebolag utdelad dividend föreslås bliva avdragbar från bola
gets inkomst. 

Arealbeskattningen föreslås bliva byggd på lantbruksfastighets po
ängsumma i stället för nuvarande klassindelning. 

Värdet av egen bostad, barna"tdragets och grundavdragets storlek, 
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1!.lusbondelönens beräkningsgrund, vad, som skall anses som specialodling, 

$•k· poängbeskattningsvärde och värdet av a~k. skattekubikmeter före
slås i t'ramtiden bli. fastställt av landskapsstyrelsen,. 

Kommunerna ha under senaste som1ri:1 r h2.ft tillgång till det :prelimi
nära lagförslaget ooh värdefulla synpunkter ha framförts från olika 
taxeringsnämnder~ Särskilt har Mariehanms taxeringsnämnd nedlagt mycket 
sakkunnigt arbete på sitt utlåtande, som till väsentliga delar omfat

tats av landskapsstyrelseno 
Kommunerna uppmanades av landskapsstyrelsen att även utlåta sig om 

införande av stadganden om gemensamma taxerings- och prövningsnämnder 
samt om en taxeringsinspektörssyssla. Något intres$e för dessa föränd- I 

ringar har ej visats på kommunalt håll och flere kommuner ha ställt sig 
direkt avvisande till dessa ändringar. Landskapsstyrelsen har ej heller 
infört några förslag i denna riktning uti sitt lagförslag. 

I det följande ges en detaljmotivering, som i allmänhet inskränker 
sig till att hänvisa till de källor, som i den nu gällande ~agstift
ningen behandla motsvarande frågoro Beteckningen KL avser därvid kom
munallagen för landskommuner och lViKL kommunalförvaltningslagen för 
Mariehamns stado 

Detalj~pttv~~ 

§ lo 

Jämf~r KL § 5 mome 2 (9/30) och§ 67 KL (29/48)0 
Statens och landskapets skattskyldighet för inkomst av fastighett 

som ej användes för allmänt behov h;. __ r preciserats. Då byggnad dels an
vänts för allmänt behov, dels uthyrts k ir tvist uppstått angående skyl
digheten att betala skatt på hyresinkomsteno Denna tviste:fråga bringas 
från dagordningen genom den nya lydelsen av 4 momG 

§ 2. 

Jämför § 68 KL (9/30). (Taxeringsnämnden i Mariehamn har föreslagit 
§ slopad såsom onödig)~ 

§ 3· 
Jämför § 108 KL (29/48). 
Hittills har bolagsmans uttag i form av lön återförts och beskattats 

i bolagets hand. Om ett i kommunen A verksamt bolags delägare arbetat 
i firman, men bott i kommunen B har denna kommuri visserligen sörjt för 
honom såsom för övriga kommunens innev~nare, men någon skatt har ej 
tillfallit kommunen B. Förhållandet har i synnerhet för rederibolag 
varit otillfredsställande. Ett stadgande har införts för att förändra 

förhållandet" 
Bostadsförmånernas uppskattning har varit synnerligen varierande~ 
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T:ia•iskapsstyrelsen föreslår, att kommunernas taxeringsnämncle.r b(;}rätti"i!" 

gas ge,1;"e. fre.t+lsi;ällniq~ till lp.ndska:psstyrelsen angå~tide värclet av eg
e11eir t~i bostad? o.ch att land13~~psstyrelsen . faststä.lle.r de v~:raen, 
sem i vaije 'kommun skolä tiii"ijmp~s (För~l~g ·fråt1 Fin~tröt+l~ · k~~u~):~· 

-· ~ . • i • ' 

över taxaringsnämnds förslag i detta ärende skulle enligt lag+örslaget 
. - . . . ' . 

ej anmärknin5sskrift kunn~ in~es ~ill +a~dskapsstyrels~n. 
Värdåt av familjemedlemmarnas arbete till.. förmån för den sk~ttskyl

diges husP.ä~l skulle enligt ett föfsl~g ~råµ Saltvik~ kom~un ~cke få 
beräknas högre än = inko~stobjektet~ brutto~nko~st, 

' I 

Husbonde.lönen skulle ~nl~gt lagförslaget fastställas av l~n~~~aps-
styrelsen i samband med ne~tobeskattqingsgrund~rna för lantbruk. Över 
tax~ringsnäm~~s förslag, varom kungqrelse skulle ske, kunde qnmärkning 
f ra~ställas av skattskyldig och insändas till landskapss~tyrelsen. När

mar~ ~ärom i §~ 8, 9 och i1, 

Jämför § 109- KL ( 29/ 48) • . 
Folkpens·i-0n skall enligt- f""orslaget ... w.?ra skattefri ~ 

Beträffande arvoden för riksdag~manna- o-~h fån-dstingsmanna\.l.Jl.Pdr~g . . ..... _.,. - .. 

samt uppdrag att vara medlem av landskapsstyrelsen hår landskapssty-
relsen visserligen ansett att arvodena i princip borde vara skattbara, 
me~ ~tt vad som motsvarar vanligt dagtraktamente i vart fall bör vara 
skattefritt, oberoende om den till at~Qde oerättigade ya~it rest u-
t om sin hemkommµn ~ller icke.. Beträffande kommunala :t'örtroendet.ippdtag .. . , .• , 
anser landskapsstyreleen att alJ. ersättnin.g i form ~v sammanträdes-
arvoden fortfarande bör vara s~attei'ri• Om så icke vore fallet skulle 
antagligen qe n~ rätt låga sammanträdesarvodena stiga kraftigt inom 
kol'lji tid; vilket bl. a skull~ medföra st.egrade kommunala utgifter i 

form av arbet~g:t.varens 5 %,ts · andel. Form_uleringen är sådan, att 
exempeivis kommunalnämndsordf örandenas särskilda månadsarvoden all-
t id skulle beskattas, vilket enligt uppgift icke hittills varit fal
let .• 

5 §. 

Jämför § 110 KL (9/30) och§ 84 (.MKL (22/48). 
I andra mom. P• l) nämnd omkostnad har maximer~ts till vad som 

bort i motsKarande fall betalas åt avLönad perso~; p. 3) avdrag för ar~ 
betsiu·mmets hyra i P• 3 bör givetvis medges, endast om avsevärd in
ko~st av ifrågavarande arbete deklareras. 
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§ 60 
Jämför § 111 KL (22/30) och § 85 MKL {22/48). 
Avskrivning sedan föremål en gäng avskrivits till 100 % skulle 

icke få ske enligt uttryckligt stadgande. 
Avskrivningen skulle alltid ske på anskaff~ingsvärdet, medan gängse 

värd~sprincipen helt skulle utgå. Här-om yttrar ,sig taxeringsnämnden i 
Mariehamns 

"Nämnden finner inga skäl tala för att olika grader angivas för o
lika föremål"<> Däremot torde skäl kunna påvisas för användning av ett
dera den ena eller den andra beräkningsgrunden-.. Avskrivningens reella 
betydelse ligger däri, att ägaren. av ett bruksföremål skall, dä detta 
är förbrukat, med hjälp av den fonderade avskrivningen kunna skaffa 
sig ett nytt föremål, eller med andra ord att återanskaffningen häp
igenom tryggas., Denna betydelse får avskrivningen endast om densamma 

beräknas på föremålets reella värde, d~v.s. på gärigse prif3,• - Ett i be 
skattningshänseende konsekvent genomför·b användande av blo·tt gängse 
pris som värdegrund vid avskrivning torde dock medfi;)ra synnerligen 
stora svårigheter, då gängse _pris i mänga fall blir svårbestämbart och 
dessutom kan variera i betydande grad från år till är, varigenom be
stämmelsen i paragraf ens sista mening blir svår och ibland omöjlig 
att tillämpa~ Allmänna bokföringsgrunder och -principer bygga även på 

en avskrivning beräknad å anskaf'fningsvärdet, och likaså lägger riket.s 
Sk.:..:ttelagstiftning anskaffningsvärdet som grund för avkkrivning ... Av 

praktiska skäl och på ovan anförda grunder föreslår nämnden ett konsek 
vent f'asthållande vid anskaffningsvärdet som grund för beräknad av
skrivning." 

Avskrivningsprocenten för rörlig materiel m.m. föreslås ändrad från . 
10 till 15 i konformitet med vad i statsbeskattningen gäller. Stats
beskatt.:1ingens bestämmelse leder till att företagen använda den senare 
procenten ~ sin bokföring. 

För lastbilar och bussar föresl~~ s nu 25 1~ och för övriga fordon 
20 % i stället för nu gällande 20 70 f'ör bilar i yrkestrafik. Det nya 

stadgandet tillåter exempelvis en yrkesidkare eller tjänsteman, som 
behöver bil i sin dagliga gärning, att göra avskrivning. 

§ 7. 
Jämför § 112 KL (29/48)e 

-
Dubbelbeskattningen av aktiebolag har länge erkänts vara företags-

fientligo Ett aktiebolag har icke intresse av att erlägga skatt på ut
betalad dividend, medan aktieägarens intresse att få lyfta sådan är 
uppenbart~ I denna situation överväger ofta bedömandet till bolagets 
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f örmån och aividenden utebl.ir . Detta .gör att intresset för 'a.ktiefCS~ 
värv minskas tiil skada icke minst för det ~amlläll"e~ som är beroende av 
företagsamhet och de a~betst~llfällen ~enna sk~paro Enligt latidskaps~ 

6 tyr21 sens uppfattning föreligger :Lngen anleqning att i denna sak vänta 
på l·:ut'ti frågan ordnas i riket(j Hµv~dsaken är att aktiebolagens inkomst 
beslcattas i samma utsträckning som all annan inkomst~ men ej- heller me
ra~ Förslaget berättigar aktiebolag att frän sin inkomst avdraga vad 
som erlagts i dividendero 

Momo 7~ 8 och 9 äro nya 9 men ha tidigare tillämpats även här i lik
het med vad som rikets skattelagstiftning medgivito 

Taxeringsnämnden i Mariehamn har för att underlätta taxeringsarbetet 
velat att hela p~ 4 skulle utgåo Landskapsstyrelsen al\_aer dock icke att 
punkten enbart f Ör att ernå ett lätt3re taxeringsförfarande bör utgå. 
Arbetsgivarnas avgifter enligt denn3 punkt äro för övrigt icke oväsent
liga., Saltviks taxeringsnämnd föreslog att arrende för försam.lingsjord 

' ej skulle få avdras, men förslaget har ej omfattats. av landskapsstyrelooi 
I 

§§ @, 9 och lOo 
Arealbeskattningen utgående från nu tillämpade bestämmelser är icke 

rättvis. Hela frågan om lantbrukets beskattning omprövas för närvarande 
i riketo Vad landskapsstyrelsen nu föreslår är icke avsett att bliva 
sista ordet och torde icke komma att leda till full rättvisa. Det f'öre
s lagna systemet avser emellertid att till fullo utnyttja den bonitering 9 

som i snar fr~mtid borde bli genomförd i alla landskapets kommuner, 
::l;rstemet torde dessutom lämpa sig som övergång till ett effektivare be
sks ttningssysteme 

Indelningen av odlingsjorden i klasser medför icke rättvisa mellan 
jordbrukarna inbördeso För att bättre tillvarataga boniteringens resul
tat har landska:psstyrelsen därför i s.i tt förslag gått in för en poäng
beskattning, som möjligast nära följer de på ett lantbruk rådande för
hållandena. 

Beträffande boniteringen har endast ett allmänt stadgande om att så
dan skall ske i kommunerna intagits jämte en hänvisning till den i riket 

utfärdade förordningen av den 26 feL:.·uari 1954 om beskattning i lands

kommunerna (FFS 83/54). Det skulle onekligen tyhga lagen on9digtt om 
alla i sagda förordning ingående)stadganden infördes här. Då boni ter in
gen i själva verket utföres enl.igt sagda förordnings bestämmelser i det
ta nu, torde det vara mest ändamålsenlig·i; att hänvisa til_l densamma., 
Hänvisningen gäller endast de delar av förordningeh, som angiva grun
derna för boniteringen, medan förordningens stadganden om taxerings
n~mndernas på fastlandet uppgifter givetvis icke i landskapet skola ~t

töljas på grund av denna hänvisning. 
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Sedan bonitering utförts ar lantbruksfastighets hela poängtal känt " 
Man kan näml.igen genom att sammanställa olika ägofigurers poängtal 
kom~a till ett dylikt fastighetspoängvärde~ em man tänker sig en fastigl 
het med endast tre ägofigurer av olika bonitet, utvisar ett exempel 
följande! 

Figc. 1 

Figo 2 

Fig., 3 

0 7 5 ha av poängtal 121 (nuv~rande klo I) 

1~5 ha av poängtal 100 

2 ha av poängtal 80Q 
Fastighetens beskattningspoäng erhålles på följande sätts 

0 ~5 X 121 P~ ~ 60~5 

1~5 X 100 P• = 150,0 

2 X 80 pa =_.160,0_ 

Hela fastigheten = 370,5 Po 

Nettoavkastningens värde fastställes enligt förslaget sålunda att 
ägofigurernas sammanlagda poängtal multipliceras med det för året fast
ställda poängbeskattningsvärdet. Detta poän~beskattningsvärde faststäl
les enligt förslaget av landskapsstyrelsen, sedan kommunerna haft till.,. 
f'älle att uttala sigo För detta ändamål skulle det tillkomma landskaps~ 
styrelsen att uppskatta nettoavkastningen i medeltal av en hektar förs
ta klass åkerjord (121 po) med beaktande av bruttoavkastning, omkostna
der och avskrivningo E'ör att undvika dubbla avdrag för försäkringspre
mier och barnbidragspremier har införts bestämmelsen, att dessa icke 
skola beaktas vid beräkningen av nettoinkomsteno Sedan nettoinkomsten 
sålunda fastställts erhålles poängbeskattningsvärdet per poäng genom 
division med 121$ 

En minoritet inom iliandskapsstyre lseu har velat införa ett detaljerat 

stadgande om huru nettoavkastningen 2er graderingspoäng skall faststäl
las av landskapsstyrelsen och föreslagit följande formuleringa 

I 

"Den beskattningsbara avkastningen per graderingspoäng faststäl
les årligen av landskapsstyrelsen sålunda, att nettoavkastningen frå 1 

en hektar åkermark av 121 poängs grad motsvarar producentpriset yå 

200 kg vete och 200 kg helmjölk i genomsnitt under skatteåretc- 11 

Vinningen med ett sådant stadgande vore framförallt att taxerings-
grunderna för åker~ och ängsmark bleve lika lagfästa som för skogsmark 

och icke såsom hittills beroende av eventuella omröstningar inom land
sl:aps stYrelsen_, De föreslagna värdena yoro avsedda att som förs.ik.tigt 
b J 1·~knade medelvärden, med avseende å både tid och rum, avspegla jord
br•1.ce-ts avkastning, såsom den bl. ao kommer till synes i erbjudna arren
den och priser vid försäljning av åkerjordo 

Lundsicapsstyrelsens majoritet, som icke såg m9jl:igheter föreligga 
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till a t t binda nettoavkastningen vid fixerade mängder av någo n prddukt 
bloao på grund av rådande prisförhållanden, subventionssystem o . dyl~, 

har i stället föreslagit det tidigare nämnda förfarandet enligt samma 
r i ktlinjer 9 som för närvarande gällao 

Återgå vi till det tidigare exemplet , visar den föreslagna beskatt
ningsformen följande resultata 

Landskapsstyrelsen antas vid prövningen av nettoavkastningen från 1 

ha åker av 121 poäng (nuvarande klo I) funnit att avkastningen är 

7 0260 mark ~ Po~ng_beskattning§värde1 är då 

7"260 121 = 60 marko 

Taxerj.ngsnämnden, som konstaterat att den tänkta fastigheten har ett 

poängtal om 370~5 poäng r fastställer nu fastighetens nettoavkastning 
till 

37095 X 60 mk = 22a 2J0 mko 
Nettobeskattning för skogsmarkens del föreslås oli helt i konformi

tet med rikets kommunalbeskatnning, dv~ s . enligt beräknad avkastning 
per ha, den so ko skattekubikmeter~~ Penningvärdet för skattekubikmetern 
f astställes åV l andskapsstyrelsene 

Utöver nettoavkastningen föreslår landskapsstyrelsen att vinsten av I 
specialodling skall särskilt beskattaso Såsom specialodling skulle där- 1

1 

vid anses odling som ger en väsentligt större nettoavkastning än den 

av landskapsstyrelsen fastställda nettoavkastningen för 121 poängs 
åkermark0 Under behandlingen diskuterades även möjligheten, a tt fast 
stä lla en procentsats, med vilken odlingens resultat får överstiga 
s agda beräknade nettoinkomst, för att icke betraktas som specialodling ~ 

lli e~ stadgandet om väsentlig skillnad ans~gs dock giva bättre möjlighe
ter till en skälig beskattning. 

Zonindelningsmöjlighet har i lagförslaget icke medtagits, då hit

tills gälla nde stadganden härom ej tillämpats. Endast Geta kommun hä r 
veterligen utnyttjat möjligheterna till zonindelning. På grund av de 
numera väl utbyggda vägarna , transporterna s ordnande och möjligheterna 

att avyttra produkter har landsk9psstyrelsen ansett zonindelningsbestäm 
melser onödigao Landska:psagronom.en, s om;l::i:il..ivi t hörd i frågan , har dock 
ansett, att sådan bestämmelse kun ~e ingått 9 då produkternas fram
ställningskostnader äro större i av l ägsna orter än närmare centrume 
Zon.indelning har beträffande skogsmarker ansetts ännu mindre behövlig 
än beträffande odlings jord., Utdrivningskostnaderna för s lwo.g i centrum 
av större iiländska kommuner äro vanli gen större än motsvarande kostn.a -~ 

der i avlägset belägna områden, där avståndet till strand ä r kortareo 
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§ 10. 

§ 11. 

Husbondelönen har beskattats mycket varierande i olika kommuner. En
ligt landskapsstyrelsens förslag skulle landskapsstyrelsed fastställa 
grunderna för husbondelönens beskattning, sedan kommurlern~ haft till- j ' 

fälle a-tt ut11!la sig genom taxerin0s nämnderna, över dessäs förslag skul-
le anmät-kning göras till landskaps ::-; ty relsen8 l 

Vid grundernas bestämmande skall kostnaden för legd arbetskraft upp
skatta$· per hektar så att bus bondelön icke beräknas för mera än vaci en 
skattskyldig verkligen kan utföra. Härav följer att husbondelön för verk., 
ligt -lt~ .eppsarbete kan beräkn.as endast till viss gräns, medan för över
skjuta~de a;real, som brukas av den skattskyldige, endast skall beräknas 
ledningsarbete. 

§ 12. 

J~m!ör § 121 KL ( 6/54 och § 27 MKL 5/54). 
Grun<l.avdragets och barnavdragets storlek bör, för att enhetliga 

grander ~en inmördes rättvisa skall ernås, fastställas centralt, d,v.s. 
av landska~ssty:relsen efter vederhörande taxeringsnämnders framställningc. ' 
Det Yo~e givetvis möjligt att hänföra avlämnandet av dessa och andra i 
lagf ö~slaget nämnda framställningar ~rån kommunerna till fullmäktiges 
upp~ifte~. L(and.skapsstyrelsen har dock ansett att taxeringsnämnderna l,i;i.m , 

ligeI). kunde ombesörja denna detalj. Över taxeringshämnds förslag i d~tta .r 

ärende skulle ahmärkning ej kunna göras av skattskyldig. 
§ 13. 

Jämför § 122 KL (9/30). 
§§ l i'; -_,7 .. 

Jämför §§ 84-107 KL (9/JO). 
§ 18. 

Stiliseringen av mom" 1 överensstämmer med bokföringslagens terminolo : 
§ 24 .. 

l)~n. t·ö.-eslcagna formuleringen "deklarationens avfattande" avser att 
taxe~~ngsnämnds medlemmar icke skola Vära skyldiga att utskriva dekla
ration ät deklarat1onspliktig, som begär handledning, 

§ 29. 
Mom. 3. Bestämmelsen återfinnes i Lag om inkomst- och förmögenhets

skatt § 95 mo~. 3 och taxstringsnämnderna i landskapet Åland torde även 
i vissa fall hava användning för stadgandet. 

::>tadgandet torde lika väl kunnaplaceras i § 40 som i § 29 mom. 3,• 
§ 30. 
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Momo 2. Jämför MKL § 57 mom. 5. 
§ 32. 

Stiliseringen av mom. 1 första meningen är i huvudsak föreslagen av 
taxeringsnämnden i IVIa.ciehamn, som f ramäller'1 

"Enligt O.en nu gällande formuleringen har medlem av taxeringsnämnd 
ej rätt att taga kännedom om en deklaration, som behandla~s under ett 
sammanträde, där han varit frånvar8ude. Ej heller får sekreterare, som 
ej tillhör nämnden, exempelvis i debiteringslängden införa uppgifter frå 
deklaration, som behandlats under håns ev. frånvaro från ett sammanträde 

§ 38. 
Jämför § 69 KL (9/30). Enligt förslaget skall alltid särski.LO. taxe

ringsnämnd välJas. Jämför § 70 KL (9/30) och § 57 MKL (22/48). 
§ 39. 

Jämför § 69 KL ( 9/ 30) och § 57 iVIKL ( 22/ 48 ). 
Enligt förslaget (som grundar sig på Marie hamns tax:eringsnämnds ut- 'I 

låtande) skulle även suppleanter väljas till taxeringsnämnden. Beträf-
f'ande deras rätt att taga del av deklaration, 

§ 40. 
Jämför § 123 KL ( 9/30)" 

§ 41. 
Jämför §- 124 KL ( 9/ JO). 

§ 42. 
Jämför § 91 lVIKL ( 22/ 48) 0 

§ 43. 
Mom. lj Jämför § 72 mom .. 1 KL (9/30). 
Mom. 2• Jämför § 92 mom. 1 lVIKL ( 2 2/ 4 8 ) • 

§ 44 3 
Mom. l-3l Jämför § 7.·2 mome 2-4 KL (9/30). 

§ 45. 
Jämför § 127 KL (9/JO). 

§ 46. 
Endast hänvisningo 

§ 47 .. 
Jämför § 57 mom. 2 lVlKL (22/ 48). 

§ 48. 
Jämför § 92 mom. 2-3 IvIKL (22/48) . 

§ 49. 

se § 

J ämför § 92 mom. 3, senare delen MKL ( 22/48). 
§ 50 .. 

Bndast hänv.1.31 ni ng o 

32. 



Jämför § 98 MICU ( 22/ 48). 
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§ 51. 

§ 52. 
Jämför § 92 sista mom. lVlKL (22/48). 

Slutstadgandet. 
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Landskapsstyrelsen, som raknar med att utskottsbehandlingen av detta 
viktiga lagförslag icke kommer att kunna avslutas innevarande höstses$i 
har räknat med att lagen icke El~ll kunna komma att tillämpas före är 
1957. Då särskilda yttranden av kommu~ernas taxeringsnämnder skola in
givas unde~ skatteåret, följer härav att taxer~~g enligt detta lagför- I 

slag skull~ ku~na verkställas först år 1958 för 1957 ärs ~nkomster. La-.,. 
gens ikraftträdande har på grund hi.:LrGiv föreslagits ske den l ja~uari 

1957. för de kommuners del, som ännu vid utgången av år 1957 ej slut- I 

f ijrt si a bonitering, har ett stadgande om rätt att me~ landskapsstyrel~ 
sens me~gi.vande tillämpa nugällande arealbeskattning ännu är 1960 med-· 

1 

j 

taBits~ De kommuner, som ännu ej påbörjat bonitering a.v åkermark äro 
Bl"Jiitidö och Föglö •. I Sot tunga, Kumlinge, Brändö och Ge ta ha vissa för- .1 

I 

koQUnl:\ne;p. 

MeQ, hätlv,i.sn,ing till förestå.ende motiveringar föreslår landskapssty
i"elsen vördsamt att Ålands landsting måtte antaga följande 

u I 
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L a n d s k a p s 1 a g 
0 

or!l km'.1~-,.iunalbeskattning i landskapet Aland. 

I enlighet EJ.ed land si; inget s be slut stadgas: 

, .. Kap. I. 

KomEmnal ska ttsky lqi;_Gh-:> ~ : 0f.h~E.llQ.ar inkof4.~1· 

§ 1. 

11 

I 
Till bestridande av utgifter för vilka lrnmT.mnens tillgångar ej för

slå, äge kom.Emnen fastställa skatter. 

Skattskyldig till kommun är envar, som under skatteåret 

1) in0i:1 konrn.unen,evad han där bor eller icke 9 ä ger eller brukar jord e 

l s r innehar annan fast egendomt 

2) eller där idkar rörelse, näring eller yrke, såsoE1 ock envar, 

3) vilken inom ko1mnunen har eller bör hava sitt bo och hemvist, 

i förh~llande till det antal skattöreh honom genom taxering påförts. 

Ens.handa skyldighet ålige, er även meniuh.ot , sarmnanslutning, anstalt 

eller stiftelse för den inkomst de inom k:onununen åtnjuta av fastighet, 

närin:·:, rörelse eller annan inkor~1stkälla. Dock är ideell sa;:irna.nslutning, 

anstalt eller stiftelse skattskyldig endast för inkomst av fastighet 

sant av närinz och rörelse. ~ 

S·~aten och landskapet äro skattskyldiga för '"':i.nkomst av lantbruks- och .. I 
övriga fastigheter till den del dessa fastigheter icke användas till all-

männa ä ndamc'.1.1 samt för hal va nettoirj.komsten av industriell och annan rö

relse, vilken är med p,rivat a företag jänuörlig. Inkomster, vilka staten , 

och landskapet erhålla från sina sko gar, uppskattas enligt de i §§ 8 och 

omnämnda taxeringsgrunderna; av sålunda uppskattad inlror:1st anses tre fjär. 

de delar såsom beskattninc;sbar inkonst. Sl::at-C skall icke erlägc as för ar~ 

rendeinkomst, som staten eller landskapet erh t ller från utarrenderade bo-
1 

ställen sari1t andra dylika lägenheter, ej heller för inkomst från produkti l 
företag, vilka huvudsakligen äro. i verksamhet för tillg odoseende av stats* :. 

och landskapsinr8ttningars behov, 

Hu$tru skall särskilt beskatta~ för den inkomst, vnröver hon enligt la 

råder. 

Av den skettskyldigas inkomst motsvarar ett belopp av etthundra mark 

ett skattöre. 

§ 2. 

J.J::tr i lat; eller författning är stadgat, att kommunal utskyld skall 

U.tgD. enligt annan grund än den i § l omförmälda eller att vissa från 

skc t · c ~_;kyldighet till kommunen eljest befriade medlemmar skola till fyl

lande av s drskilda behov bidraga, gälle till efterrättels e, vad sålunda 

är förordnati 
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D~ire r10t m.å kommunen ej besluta nåc;on avvi~else från den i § l stadc ac1 e 

grunden föl"' utgörande av kommunala ut9kylder. 

§' 3. 
Stl.3om inkonst, på grund varav skatt skall erläggas, anses med sådan 

begränsning, s om nedan säg~s, sk1ttskyldigs samtlic a ,~ rsintäkter i pennin 

gar eller penningars värde. 
Såsom inkomst från lantbruksfq.stighet skall anses den enligt 8, 9 och 

10 §§ bestämda nettoavkastninc~en. 
Såsom inkom~t räknas 2ven 
1) vad s~attskyldig för sin och sin familjs r~kning tillgodogjort sig 

av avkastningen från närine; eller av varor, soi:1 han tillverkat eller till 
saluhållit; ävensom utdelning från öppet bolag till den del den motsvarar 
skälig lön :för den skattsky-ldiges arbete i bola.: ets tjänst t 

2) dividend eller utdelning, som den skattskyldige uppburit från aktie 

bolag J 

3) den vinst, som affärsföretag kan uppskattas hava av sin inom kom-
munen bedrivna rörelse, även om densamma utövq.s genom agentur, avdelnings 

kontor, filial eller anna t dylikt organf 
~ ) vinster av tillfällig natur, därunder inbegripen vinst å icke yrkes 

näs :.· i c; 2vyttring av sådan fast eller lös egendom, som säljaren genom köp 
eller byte förvärvat, om den fasta egendomen varit i säljarens ägo under 
mindre än tio år och lösegendom.en under mindre än fem år, dock efter av
drag av mqjli c;en liden förlust å andra likartade överlåtelserf 

5) förmän, som skattskyldig ätnjutit genom egen eller fri bostad för 
sig och sin familj beräknad enligt av landskapsstyrelsen på taxerings
nämndernas förslag årligen fastställda grunder; taxeringsnämnd åligger 
att under skatteåret inom oktober månad tillställa landskapsstyrelsen för 
slag till grunder för uppskattning c-: v v!j,1·det av sådan förmån, varefter 
detta värde fastställes av landska1Jsst ;~n_,.. elsen4 

6) det arbete, den skattskyldiges hemrn.avarande barn eller andra famil
jemedlemmar, hustrun undantagen, utfört till förmån för den skattskylc1ig~s 
hushåll~ därest de icke särskilt beskattas, dock ifråga om envar familje
medlem med beaktande av de avdrag , vilka i §§ 7 och 12 omförmälas samt 
så att detta värde icke får överstiga vad den skattskyldiges hushåll 

1 kunna t avkasta i 

7) av trä dgård, fiskevatten, b'etes- och jaktmarker och övriga därmed 
jämförlica :förmåner erhållen n.e.ttoinkomst1 

i 

li 
I 

8) s u ock den skattskyldiges inom lanthushållningen utförda arbete, 
lednine; a v 2 rbetet däri inbe·r~'-knad, uppskattad i penningar till belopp, 
Som Jr detta arbet~ bort erläggas åt en avlönad person, s å som i §§ a, 9 0 I 
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11 nä.rmare stadgas. 

i l•ern, inkonst anses icke: 
1'~ v~ 1;;1 som förvärvats genom giftorätt, i morgongåva eller fördel av q-

s'kii ta't b©, i hemföljd eller genom gåva, arv, testamente eller fideikom- 1 1 

miss ti.ll make el],er arvine; e i r ä tt upp- eller nedstigande led , ej hel
ler sytn~ng eller folkpension 1 dock :L · ~tl·:nas såsom inkomst sådant under-
stöd i penningar eller varor, som på ; rund av åtagande eller annan förpli 

telse å bestämda tider erläggest 
2) skadeersättning, däri inbegripet, vad som erhållits på grund av 

sjuk- eller olycksfallsförsäkring; 
3) på grund av liv- eller kapitalförsäkring utfallet kapital; samt 
4) stipendium eller reseunderstöd, som utgivits för vetenska~liga elle 

konstnärliga studier eller vetenskapliga undersökningar, ej heller riks
dagsm.anna- eller landstingsmannaarvoden och ersättning för ledamotskap i 

landslrnpsstyr elsen, till een del dessa arvoden metsvara dagtraktamentes 
belopp; ej heller sammanträdesarvoden för kommuns fullmäktige, styrelse 
och n:·:r,mder, statens eller landskapets kommi tt~er eller vad som av staten 
l GnC:.Jkapet eller annat offentligt samfund anvisats till bestridande av r:ie 
ti l lftllligt uppdrag förenade särskilda kostnader. 

§ 5. 
Vid uppskattning av inkom.st må avdrag ske för alla kostnader för in

komstens förvärvande och bibehållande, dock icke för skattskyldigs eller 
hans familjs levnadskostnader, ej heller för :ränta å hans i egen fasti ghet 1 

eller näring nedlagda kapital eller för vad den skattskyldige nedlatrt i 

nybyggnad eller för utvidc;ande av sin röFelse i maskiner m.m. dylikt. 
Såsom oniJwstnader för inkomstens f'5 rvärvande anses ävent 
l) avlöning, kos·t och andra förm~:ner, som skattskyldig utgivit åt i 

annan av honom bedriven näring än lantbruk använda hemmavarande barn över ! 
16 år, dock ej till högre belopp än vad som för sådant arbete bort erläg
gas åt annan avlönad person J 

2) värd.eminskning å byggnader, maskiner t inventarier och andra med dem. 
jämförlica föremål, som använts i skattskyldigs näring; 

3) kostnad för utövning av vetens~ap och konst samt intellektuella yr
ken/ inirnr2.knat skälig hyra för arbetsrum; samt 

4) för kla ssificering av fartyg reserverade medel , likvä l icke till 
hö8;·1~e belopp än vad skälige·:-i kan antagas .. vara erforderligt vid årligen 
skeende avsättninc av medel för nämnda ändamål. 



§ 6. 
Vä~tleuin.skntng å byggn.ader, maskiner, inve~tarier och andra rtl<~d dem 

jäm1©ritG'8 fÖ'1•aJUäl, sori~ använts i den E?kattskyldiges annan näring än 

lantbruk, skall. i det avseende § 5 nom. 2 innehåller, efter rörelsens 
och f öremälens beskaffe~et i for1n av avskrivning 

jande procenttal av föremålens anskaffninc; svä:rdet 

1) å. administration$-:- .oG1;. .'Qo:=;-~qQ.91;Jyggr;i.qQ.er~ .... 

bestämmas till högst 

av trä • , • , • • , , • • • , • " , • • • •• , • • , • • ~ •·•·• , • • tt "' "' , , • , • , , • , 3 % t 
av st en •••• • ...... • •• , •• , •• • ••••• · ·•·• ......... • • • • • .. • • • • l % s 

2) ~ fabriksbyggnader.ocb.kraftstationer: ... ...... . . . 
/ 

av trä •••••••••••••••••11•«•••••••••~11•••••••••••••• 5 %1 
av sten•••••••••••••••••••••••••••••••••••,•••••••• 3 ~. 

3) å ~konomieoyggnader: ........ . . 
av trä ·~···~·••••••••••11•••••••••••••••••••••tt••••• 6 %1 
av sten •••••••••••••••••••••••9•••••••••••••••••••• 3 %t 

1: ~· C:, 1ilc,skiner och ångpannor• kraftöverföringsanläggni11-

ga1~, elektriska lednincar, vatten- och gasledningar. 8 % I 
5) ä rörlie materiel, arbetsred$kap oob.verktYg.-,.,,,,15 ~I 

6) J. rörelses inventarier ..... ·.- • •. • • •. • • •• •. • • •• •, • •. • .10 % t 
7) å •• • •••• • • • •• 4 • .... . .. ' • , . 

av ·t;rä • , , , , ... • • , , • • , , , , , , • , • • , • , • , , • • , , , " • • , , , • , , •• 12 % t 
av järn ••••~•••••••••·•~~.~~·•••'••••••••••••••••••10 %1 

8) å l astbilar och bussar ,J~~-~4•••~•••,••••••••••••••25 ~I 
9) å övriga motorf o.rdon •••••• •i.••.•.•• •• , •. •. •, •. , ...• 20 ~. 
Finnes icke tillräcklig utredninc on anskaffningsvärdet, faststMlles 

detta genom uppskattning. 
H,ar skatt~kyldig framst ä llt u·credning därom, a .tt han på grund a'V' sär

skil.da orsalter borde vara berättigad till stör:i;-e avskrivning, än vad ova 
säges, må 1\öm'm efter prövning beviljas sådant,. Sedan föremål till fullo 

avsl~ri vi ts 1 må ytterligal'"e avskrivning icke ske• 

§ 7. 
Skattskytdig är berättigad att från sin inkoms·t avdraga: 

1) fö'r jotd, förutom. staten och landskapet tillhörig, erlagda leioav!l!9 
gifte:r<; 

2) ränta f, gäld, samt för aktiebolag vad bolaget erlagt i di viden,tier t 

3) förlust å sk:attskyldigs näringsverksamhet som iclrn är att hänföra 

till i:r:pi talförlust t 

4.) oblic;atorisk försäkrinc;savgift samt avgifter• som erlagts till ar

betslöshetskassor, ävensom barnbidragspremiert 
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5) av5ifter till pensions-, änke- och pupill• samt annan d,~ lik kassa, 

i v :'...llrnn. det på grund av t j8.nst .eller befattning åligger honom att vara 

de lf:.!t: ~~ re • 
6) s t ., so1'l underhållskostnad för fastighet, som icke är lantbruksfastig 

het, i e.tt för' allt högst 10 procent av den beräknade avkastningen från 

fastigheten5 
7) inherask försäkrinesanstalt vad anstalten enligt lag bör överföra 

till ersättninGs- eller premiereserv1 

8) sparbank eller andelskassa vad b a nken eller kassan bör erlägga til . 

sparbankernas eller andelskassornas ~ ,; ti.kc3:chetsfond l 

9) under skatteåret erlagd gottc;örel.se å köp och förs i:iljning, återbä .... 

ring av öve;r-sl::ott samt års- och omsdttninc;srabatt.· 

§ 8. 
Såso1n lantbruksfastighet skall vid taxeringen anses lägenhet eller de · 

därav, egen eller legd, där ~anthushflllning eller slcogsbruk bedrives. 

För bestämmande av nettoavkastningen skola lantbruksfastigheternas 

u::p111118.tas och den odlade marken, till vilken räknas åker, och därmed jäm

förligt kulturbete, samt naturlig äng klassifj;c e.;-as genom g radering på ba I 
sen av jordr'.4..'inens ne.turlit;a beskaffenhet och produktionsförmåga samt ägor 

na.s lt.ige, tsvensom skogsmarken klassificeras på basen av dess produktions
föruäc;a enligt grunder, som angivas i rikets förQrdning om kommunalbeskat 
nin:; i l ands:toramuner, given den 26 f~bruari 195 4. 

Be ska~l:lint;en av odlad mark grundas på lantbruksfastighetens areal, ar 

alens r.r.lotpvarande poängtal samt det av landskapsstyrelsen fastställda po

ängbeska-~tnil\::,' svärdet. 

Beskattninc en av skogsmark grundar sig på skogsmarkens avkastning, ut~ 
tryekt i s1~attekubikme-~er samt det av larl:dskapsstyrelsen fastställda pen-~ 

ningvä~det per skattekubikmeter. 

Taxeringsnämnd, som valts för verks.tä llande av följande års ta~ering, 
tillhör a-~t före utgången av oktober nc1nad, :f~tta beslut om förslag till 

landska1)sstyre lsen angående poiingbe s kc.i.-Ctnincsvärdet och penningvärdet 
per skatt~k'u,bikmeter• 

Ett exemplar av taxeringsnäxmdens b~slut angående beskattnine;sgrun

clerna ska1l o;f'ördröjligen tillställas landskapastyrel.sen, ooh ett annat 

exemplar på lär.!l:pligt ställe inom konrnunen fra1nltic;gas till de skatt

skyldiga,e 0raiiskning under fjorton dagar, räknat från den dag, då ä
rendet knngj0r4;es på sätt om lrommunala t .illkänriagl.vanden är stadgat, 

denna dag or2.knad. Skattskyldig, som ej åtnlles med taxeringsnämnds be

slut, har rätt att däröver göra anmärkning 

fjorton c1 acar från cen, dl beslutet till de 
medelst skrivelse, som inom I 
skattskyldigas granskning f'.ral 

I 
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lades, ntt;·.mcl2, dag aräkne.d, skall till taxeringsnämndens ordförande in- · 

givas; doek E~J, anrnä.rkningsskrivelsen jämväl på avsändarens risk inom denl ~ 
föreskrivna tiden tiil taxeringsnä~Lndens ordförande genom förmedling av I 

postverket i frankerat brev insändas. Ordföranden slrall å anmärkn.ings9kj 1 

V'elsen anteckna, U.är den till honom ingivits eller inlconrrnit, samt oför

drö jlie:en övers'tyra densalll.1-na till le- n1.-'I c: 1:2psstyrelsen med bi läggande av I ' 
taxeringsnämndens utlåtande saat .utredninc; av tiden, då taxeringsnämnden 

beslut framlades till granskning. 
På samma gång och i samma ordning skall taxeringsnämnd insända 

förslag till landskapsstyrelsen angående grunderna fö~ beräkningen 
lllra1ts~ldiges in.om lanthushållningen utförda arbete. 

I enahanda ordning tillkoEunet förslag ang~ende de odlingar, som under 
:pttfl1ja?S.4e skatteät- skola anses såsom specialoill.lingar, skall tillika av 
ta~'rihesnimnden insändas till landskapsstyrelsen. 

§ 9. 
r~r b~sksttningen av odlad mark äligg~r det landskapsstyrelsen att, 

oberQende av om anmärkning gjorts mot taxeringsnämnds beslut eller ej, 
vi~i'\~c:~1 sådanc: ändringar, som ära av nöden, för att beskattninget'1 må 

bliv:;i riktig och i hela landskapet enhetlig, och därvid fastställa: 

I 
l) 1-ir det skatteår, under vilket taxeringsnämndernas framställnin.ga1" 

till'koaita 
:I · 

e} !ör odlad mark ett poängee skattningsvärde, som utgör en etthund:ra ... 
tju,g'o~nd~del av den nettoavkastning, s~m med beaktande 8 v gängse drifts
oeh underhållskostnader, arbetslöner och skälig värdeminskning beräkn.as 
upp~tå }_)å en hektar åkermark av etthundratjugoen poängs grad. Vid denna 
uppskattning skall enligt 7 § 4 P• rvdrs.gbara försäkringsavgifte~ och. . 
barnbiåragspremier icke beaktas, 

b) t~~ skogsmark ett penningvärde per skattekubikmeter, som fastställt 
med be,,~tande av sanu11a omständigheter, som vid beräkhing av poängbeskat~ 

nin~s..C..e;: 
e) att arbetsvärde per hektar odlad mark för den skattskyldiges inom · 

lan~tfa.Allningen utförda arbete med beaktande av kostnaderna för legd a 
betslu-a:rt samt så, a i;' hbgst det arbete och ledningsarbete skattskyldig 

kan ut:föra blir beskat'tat, 
2) För nl:.:tpåföljanC• skatteårt 

de odlin~ar 1 som under det kommande skatteåret i landskapet skola an
ses sou speeiailiodlingar varvid som specialodling skall anses odling, 
v~rG nettoavkastning väsentligen överstiger den.av landskapsstyrelsen 
enl it:t FU.nkt 1 a) fastställda nettoavkastning~n. 

§ io .. 

I 

I 
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Efter/de c;runder, enligt vilka inkomsterna för lantbruksfastighete'.I:" 

bö~. ·a uppskattas genom landskap ::rntyrelsens beslut blivit fastställda, tilJ 

l1i5 ~· det taxeringsnämnden att enligt nämnda grunder och i stöd av de upp- ' 

gi fte::.~, som er.hållits av de skattskyldiga eller av taxeringsnämnde.n på 1 

annan väc; införskaffats, fastställa envar lantbruksfastighets nettoavkas~ 1, 
ning: ·\ 1 

l) fö~:: odlad mark sålunda a tt ägofigurs areal uttryckt i hektar mult').1 i 

pliceras med för densamEla gällande poängtal, varefter ägofigurernas sam- tl 

manlagda po~ngtal multipliceras Eled det för året fastställda poängbeskattl 

ningsvärdett · 

2) för specialodling härutöver vin2ten av odling, som enligt landskaps 

styrelsens nästföregående är ~attade beslut skall anses som specia1odlinJ 
I 

3) för skogsmark sålunda att skattekubikmeters penningvärde mult::iplic~ ·· / 

ras raed skogsmarkens slcattekubikmeter• avkastning enligt följande skatte .... 

klasser: 

Ska tteld.a11s IA IB II III IV V 

4,4 3,3 0,7 

.Il 
I 

H~r fastigh~tens avkastning nedgått i följd av frost, översvämning, Il 
hag~lfa11 e!t'ler a11nat 4,yl.ikt, skall detta skäligen beaktas vid up:pskatt- . 

§ 11. 

".) en sk;ali\lt\tyld"-ges i~~ lanthushållningen utförda arbete skall härut

övc: :c n pp sk~t 'b.:s enligt a.v landskapsstyrelsen faststä l lda grunder. Vid sL 

tens bestäEP.'.!la)lde skall i avseende å minskning beaktas den tid d~n skatt .... 

skyldige ~1~·nat sig ~t annat förvärvsaroete., 

§ 12. 

Från skattskyldig p.er11ons inkomst skaJ.l, i enlighet med vad landskaps

styrelsen för dvm taxering, som för varje år skall förrättas, besluter, 

såsom barna\*d.rag ytterli&are 2vdragas i Mariehamn mi:q.st tjugofem'tlJsen ocb 
högst f-emtiotusen mar1r ocih i lanclskommuner minst tiotusen och höe;.st fyra
t;i..otusen · mark för varje barn eller ::: do11ti vbarn, som han på grund av sin 
försörjnin.::~s:plikt under skatteåret fi.ir~:::i:.!rjt och som före skatteårets in

gång icke fyllt sexton :<\l'"• Då hustru skilt beskattas, må avdraget göras 

fråu den makes inkom.st, vilken ensam ell~r huvudsakligen försörjt bar-

net. För barn, som självt har inkomst, ~avdrag göras blott till den .. 

<lel sagda :~ nkomst understiger det av landskapsstyrelsen f~stställda be-
16lppet. 

Öve:cstiger skattskyldig persons och hans makas sawnanla :~~· da inkomst 

eft ·er i §§ 5, 6 och 7 nämnda avdrag jämte i föregående moment stadgat 

barnavdrag icke f~mtiotusen mark, må därifrån, i enlighet med vad land-
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i 

I 

slca;psstyrelsen på försla g av taxeringsnä~mderna för varje år besluter, 
göras e·~·t gru.ndavdrag i landslrnmmun , med minst femtontusen och högst fem 

1 

tiotusen mark, eller, om inkomsten överstiger femtiotusen mark, etta v
drag rn.o t syarande nämnda belop:p , minskat med två procent för varje full~ 
ettusen mark , varmed inkom.sten överstiger femtiotusen mark och i i·IIarie
hamns _stad r11ed minst tr'ettiotusen och högst åttiotusen mark, eller, om ·
ink omsten överstiger åttiotusen mark, ett avdrag motsvarande nämnda be
lopp , ainskat med fem procent för varje fulla femtusen mark,varmed in

konsten överstiger åttiotusen mark. 
Tc.:::eringsnämnd åligger att inom oktober månad inlämna förslag till 

lG~dskar sstyrelsen om barnavdragets och grundavdragets belopp. 
Då äkta makar skola skilt beskattas. ska1l grundavdraget fastställas 

på grund a v r~. eras sammanlagda inkomst och avdraget göras från den makes J 

komst, som haft den större inkomsten. 

I 

Har skattskyldig persons skattebetalning sförm:\:?;a genom studier, under 'Il 
håll av nära anförvanter ell er till följd av egen el.ler närstående person 
sjukdom., olycksfall eller annan sådan orsak väsentligen nedgåttt kan frå lj ,

1 

inkomsten avdragas i leindskommun hö ~'.· s t ~~entiotusen aark och i Mariehamn r 
I höc;st sextiotusen mark. Från avlide ~1 ::1ersons inkomst kan efter prövning 
1 

; ' 

avdrag göras eller hans dödsbo beviljas fullst ändig befrielse från skatt 
därest han efterlämnat ä nka, oförsörjda barn eller andra arvingar, vilka 
varit beroende av honom för sin försörjning. 

Har ska ttskyldig avlidit, efter det beskat t ningen verkstä llt13, kun:ria 

fullmäktige, om den avlidne efterlämnat änka, oförsörjda barn eller andr 
arvinc;ar, vilka för sin utlcomst varit beroende av hans förvärv och om
ständi gheterna äro särdeles ömmande, på ansökan efter prövning , medgiva 
delvis eller fullst 'ndig befriels e från skattens erläggande. 

§ 13. 
II;-T skat ·cskyldig inkomst från flere än en inkomstkälla, skall frän 

in~·~Jnsten av var je fastighet, rörelse, näring eller yrke a vdra~as på sam
ma inkonst1dilla sig p elöpande, i denna lag till avdrag tillåtna kostna
der, arbetslöner, jordlegoavgifter, avskrivningar oc h räntor. Om för nug 
inkomstkälla avdraget skulle överstiga inkom.st en, vare den skattskyldige 
i så fall berättigad att verkstä lla ytterligare avdrag för det sålunda 
skiljande beloppet från den totala inkomstsumman. Då avdrag är beroende 
av inkora,stens storlek, skal l, om den skattskyldige har inkomst i fler~ 

kommuner, såsom inkomst anses de i de skilda kommunerna erh~Ilna slut
liga inkonsternas s amm.anlagda belop~~~ . 

Fö :;_·lust 1 som uppkommit genom icke ~rrkesmässig avyttrine; av egendom , 
f är avdragas från vinst, som erhå l l its genom likartad försäljning_, 
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Kap. II. 

~lårationssfilll!!;bg~ 

§ 14. 
Till ledning vid taxering för den kommunala beskattningen vare, ! 

I 

oberoende av medborgarskap, envar , som enligt § 1 är till kommunen skat· 

skyldig, pliktig att till kormnunens taxeringsnämnd avgiva deklaration ö 

sin inkomst under föregående år. 

§ 15· 
Skyldighet att avgiva deklaration eller annan uppgift, varom i denna 

lag stadeas, åligc er för hustru mannen, i fall icke hustrun särskilt sk 
beskattas, för omyndig ocb under förmynderskap st3ende person förmyndarE 

för sådan frånvarande, för vilken godman förordnats, c:~ odrnannen, beträf
fande vad han har under sin förvaltning, för osk±ftat stärbhus den, som 

har boet om händer, evad han är delägare .eller syssloman samt, där boet ~ 
skiftat, den, som vid tiden för skiftet förvaltat boet. Avliden persons I 
inkomst deklareras av den, som enligt lag äger att låta uppteckna boet. 

För bolag, andelslag, ekonomiska föreninear och stiftelser åligger I 
del:1c.1~ationsskyldigheten jämte därmed sammanhängande förpliktelser vede1/ 

b0:.'c:nJe styrelse, förvaltning eller syssloman,, 

Den, som för frånvaro eller annan orsak är hindrad att deklarera, va
re be1'ti ttigad att hos taxering snämnden anmäla annan person att i sitt st Il · 
le fullgöra.deklarationen med angivande tillika av tiden för uppdragets 
varaktighet. Nämnden äger sedermera i allt vad deklarationen rör, hålla 

sig till ombudet, men stånde huvudmannen dock själv äventyret, ifall 
1 1 något i avseende å uppgiftsskyldic;heten av ombudet åsidosättes. 

§ ~6· 
Deklaration argives på heder och :J ~· nvo te. Den avfattas skriftligen .. 

medelst if'yllande av blankett, en eller flere, enligt av landskapssty
relsen fas~~ställda formulär och bör upptaga: 

I 

a) den deklarationspliktige :. namn, yrke eller verksamhet, boningsort 
och adressf 

b) nog rann uppgift över hans inkomster under den tid beskattningen 
avser; 

c) uppcift, behörigen specificerad, över de avdrag från bruttoin
konsterna, som han yrlcar att fE'i räkna sig till godo vid taxeringen, Sll.t":.lt, 

om avdraget är beroende av inkom.stens storlek, uppgift därom, att han 

icke :1 0.ft i annan kommun skattbar inkomst eller, därest han haft sådan. 
inl:on: ·t, huru stor denna inkomst i de olika kommunerna är sammanräknad~ 

J.-:.·.::.-. U1J)giftspliktig drivit rörelse eller yrkesverksamhet på alika or

ter eller eljest haft inkomst inom två eller flere kommuner, skall han i 
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dek+~:rationel"l. t.illika a~giva, huru enligt hans menirtg ink0mst~'rnab~:ra. :i,. 

8vse~nali.e å ta~eriflgen fördelas mellan 4e särski:Läa ko1nmunernä.i 

§ 17. 
Angående inkomst från lantbruksfastighet eller annan irlkömstkälla, 

i 
som endast up1Jskattningsvis kan bestämmas, vare deklarations:pliktig skyl 

diG att i stället för sifferuppgifter meddela de up:·:ilysningar, som äro 

av nöden för beräknande av sådan inkomst. 

§ '18. 
Bolac, andelslag och övriga näringsidkare böra, såframt de enligt 

gf.:1_J_·-. nde lag äro skyldiga att föra bok, jämte deklarationen inlämna be

sty.:c~:: t avskrift av skatteårets och · närmast föregående års balansräkningn- 1 

ävensom slrntteårets resultaträkning, samt specifikation över ver~ställda 

avskrivninc_;ar å fastighet, inventarier, maskiner och mera dylikt• 

Bolag, andels lag och elrnnomiska förenincar åligL__er att där jämte inlä!Ill .1 

avskrift av sin revisionsberättelse. 

§ 19· 
Skattskyldig vare pliktig att, förutom deklaratioh, på anmaning av 

taxeringsn ·mnden meddela de up::gift c :~ och kompletterande upplysningar, 

nämnden finner för taxeringen erforC.e11 lica. Möter svårighet att avgiva 

dessa uppgifter skriftligen, vare deklarationspliktig medgivet att själv. 

eller genom ombud göra ifrågavarande meddelanden muntligen, varvid desam-

ma böra av taxeringsnämndens ordförande på blanke ·ct införas oah av den, 

som uppgifterna avlämnat, med namnunderskrift besty::·kas under enahanda 

förpliktelser, som föreligga vid avgivande av deklaration. 

§ 20. 

1 

På anmanin:~ av ta4'.eringsnämnden ålig;=_ er det skattskyldig att på tid, 

som honom av nämnden fGrelägges, till genomseende av nämnden förete sina 1 

affii:rsböcker, inventeringslängd., kontrakt, skuldsedlar, verifikat, med 

flere hancUinc;ar, som kunna tjäna till ledning vid hans taxering~ Grånsll 

nin;_-~ 2::1. av handlingarna .bör, såvitt möjligt ske i den uppgiftspliktiges bo i 

statl eller affärslokal-. 1 

Taxerinesnämi1den kan ock låta edsvuen revisor .granska den skattskyl

diges bokförinc; och därur meddela nämnden för taxeringen erforderliga 

uppgit~er. Där upDgiftspliktig det fordrar, är taxeringsnämnden skyldig 

att i~kttaga sådant förfarande. 

§ 21. 
I ne·dannä:m.nt avseende e.ro vederbörande skyldiga att på förfrågan av 

taxeringsmyndigheterna tillhandahålla desamma eller av dem befullmäkti-

gad per.son upplysningar, nämligen: I 
a) sta·(;ens, land~kapets, kommuns eller annan :menighets ä:m.betsve:t"k och · 1 
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myndighet beträffande vid den ans t ä llda personers avlön;ingsförmåner und~ 
nästföregående årJ börancie, då med tj änstebefattning följt fri kost, bo-

1 

sti;Ule, bostad eller lösnings jord eller inkomst av sportler, expedition I 

15sen, bötes-· eller beslagsandelar eller andra obestämda eller extra in

Jcouster, s c'idant särskilt meddelas l 
b) a1lmänt verk samt styrelser för inrättning eller stiftelse, där be. 

fe.ttnin[!;shavare eller annan ägt utbekomma pension eller understöd, även
son1 styrelse för inhemsk li vförsttkrings- eller li vränteanstal t samt 
syssloman för utländsk så dan anstalt; angående beloppet av pension, 
understöd eller livränta, som under nästföregående år tillkonunit viss 

person I 
c) förmyndarnämnd och kommunalstyrelse, angående sammanlagda beloppet 

omyndigs i förmyndarräkning redovis~~de inkomst för visst år t 
d) envar arbetsgivare i s-c ~1 d elL_; r ~p å landet, beträffande hos honom 

under nästföregående år tillfälligt eller fast anställd persons avlöninc; : 
förmåner under sagda tid med iakttagande i tillämpliga delar av vad ovan 
under i;unlct a) är sagt. ~ 

Då besvär över taxeringen anförts, vare bolag, banker, bankfilial och 1
1
1 

agentur ävensom inrättningar liksom ock enskildlfpersoner förpliktade att ! l 
på anh§'.]llan till prövningsnämnd eller av den utsedda personer avlämna up 
lysninc;ar och bevis för utredande av besvärandens inkomster. 

Ifrågav 2,rande uppwningar böra på åtgärd av beskattningsmyndighet hos 
vederbörande avhämtas. 

§ 22. 
Sn;1r!i<:mfa,ller de i § l8 i denna landskapslag omförmälda uppgiftsplik

ticas r (kenskapsår icke r.a.ed kalenderåret, vare dessa skyldiga att dekla
rera somt f örebringa i sagda paragraf omnämnd utredning för det räken
skap1~ 1 som avslutats närmast före utgången av det }{alenderår taxeringe!I 
avser. 

§ 23· 
l3lanketter för deklaration skola genom kommunens fö r sorg och på dess 

bekostnad avgiftsfritt tillhandahållas de deklarationspliktiga å piatser 
inom ltommunens område, vilka av ·caxe1"ingsnämnden bestämmas. 

§ 24. 
Envar, som önskar upplysning betrii:ff'ande sin deklarations·plikt eller 

sättet för deklarationen, have r~tt 4l'tt för erhållande av handledning 
Vända sig till person, som av taxer.ingsn~.trL'l'iden därtill förordnats, Den-

"' na person vare skyldig att på. be'~ftl\ ~.ämväl bi träda "'ueklarationspliktig 
Vid deklarationens avfattande. E~ait.tfting härför ma varken betingas elle 
mottagas. • 
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§ 25. 

I § 14 onmämnd deklaration inc;i ves antingen till taxeringsnämnden elicn~ 
till o.v denna därtill utsGdcla personer inom tid, som av nämnden bestämmes 
och som skall kommunens medlemmar till kännedom kungöras, så som angående 
lcomuunc.ls tillkännagivanden är föreskrivet. Sagda kungörelse bör jämväl_ 
innehålla up:'X;ift om: påföljderna av underlåten eller falskt avgiven dek~ 
lara,tion, vem eller vilka taxeringsnämnden förordnat att lämna i § 24 om- I 
förmälda handledning, var och på vilka tider deklarationsblanketter kunna. I r 
av deklarationspliktiga erhållas samt till vem deklarationen bör inlämnas. 

Deklaration och annan uppcift, som skall avgivas på grund av anmaning, 
inlämnas direkt t:i-11 taJreringsn~iEn1d cn inom tid, som i anmaningen bestäm

mes. 

Tiden för avgivande av deklaration och annan uppgift mp på den uppgifts-
pliktiges anhållan av taxeringsnämnden efter prövning förläni as. [ 

Över verkst2lld deklaration vare deklarationspliktig berättigad att 
erJ:.ulla bevis. 

§ 26. 

Anmaning, som i avseende å fullgörande av deklaration eller annat å

lic;c;a nde enligt denna lag av truceringsnämnden meddelas uppgiftspliktig, . 
sks.11 vara skriftligen avfattad och av nämndens ordförande undertecknad~ 
Däri bör för övrigt angivas icke allenast den tid, som den uppgiftsplik-
ti::;c f :.5 r t li;,;c;andets fullgörande förelägges, .utan även det ävent;y:r han är 
un·~.2: ·1~2 stad., såframt anmaningen ej hör$ammas~ 

§ 27, 
DGk.J.arµtion och annan uppgift, som avgives skriftligen, må jämväl kunna 

på den upp0iftspliktiges eget äventyr i betalat brev med posten insändas 
till -ttaxerin.::;snämnden inom föreskriven.tid• 

§ 28~ 

Vid inlämnande eller insändande av deklaration eller annan uppgift 
. ....., . 

vare e'~ .. ntidigt att bilägga fullmakt eller annan handling till styrkande 
ov att uhc;if'ten avgives av behörig r::;rson. Dock bör utredning i nämnda 
avseende å anmaning förebringas, såframt taxeringsnt;Lmnen på grund av sär
skilda öT,llst.ttndigheter prövar sådan varq. erforderlig. 

§ 29• 
Utan hinder därav, att uppgift uteblivit, och med rätt att pröva, i 

Vad mån avgiven uppgift är av den be~kaffenhet, att den bör läg.g~ s till 
erund för taxeringen, äger taxeringsnämnden bestämma den skattbara in-
komsten. ..,_ 

Då vid försö.ljnin L:,s- eller annat avtal köpeskillingen eller annat ve
derlne eller tiden för dess erläggande avsevärt avviker ifrån vad på orten 
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är sed och det framgår, att ett dylikt avtal uppgjorts i avsikt att v!i- I 

s'-'n-Clic;on ncdbrine;a dem utgående skatten, havo tax0ringsnämnden rätt, att, 
J." .. 

med bc~ktQndo av alla på saken invork~~do omständighQtGr, enligt prövning 
bo~tä~ det pris och den botalninc;stid, som böra lijggas till grund ftJr 

don JI fa.ststlillando av/beskattning underkastade inkomsten. 
Är den av skattskyldig uppgivna in1rnmstcn i jämförelse; med andra på 

salllf1ta område och under likartado förhållanden verksamma skattskyldigas 
ärsin1rom.st eller i jämföTcolso mod hs ns lcvnadsstandard uppenbarligen för I 
låg och förotor don skattskyldige ic!::c d1s på anfordran giltiga skäl för il 
den rin:· a årsinkomsten är taxurinc;sntinmd berättigad att efter prövning 

fastställa beloppet för den bcskattninc,sbara inkomsten. 
Lägcos avgiven uppgift icke till grund för taxeringen, bör anledninc.en 

därtill angivas i taxeringsnämndens protokoll och på begäran meddelas den 

sk13ttskyldigc .. 
§ 30. 

Har i följd av uraktlåten eller oriktigt avgiven deklaration eller an

nan UJ?J:\:;ift något belopp av don skattskyldiges inkomst blivit otaxerat, 
må sådant inkomstbelopp ännu kunna under något av de nästpåfölj.indc tre 
circn o.v taxcrinc;snämnden, därest förhållandet kommer till dess kännedom, 
undcrlc~ ~ s-Cas ta~ering. . 

llcvo. enligt § 5 mom. 2 punkt 4 avgatta medel icke tagits i anspråk 
för l::lacsificoring av fartyg, må desamr.a.a till den del deras sammanlagda 
belop.11 överskrider klassificcrinc;skostnaderna kunna underkastas taxcrinc: 
under näset av de efter klassificeringens slutförande nästf~ljande tre 
åren. 

§ 31. 
Har s1rat ·l»slcylclig avlidit, dra bbc eftertaxcrin(;'en dödsboet, som svarQr 

blott m~d ~oets tillgångar• Är boet skiftat, må delägare icke åsättas 
större dol av sådan taxerinc; , än s or:~ Jj~~ .hans andel i boet sig belöper. 

§ 32. 
Deklar$tion och annan uppgift, som av(;'ivits till ledning för taxerin

gen, må icke: delgivas andra än ordinarie m~dlenunar i taxeringsnämnden och 
nämndens t j.änstemän samt de supploantor, som deltagit i ärendets behand
line; samt myndighet, som för pl;'öVning och besvär över taxeringen eller för 

:-.-;. . . 

annat ändamål av dem har bohqv:~;· Ej heller må densamma inom taxorings-
0llcr prövningsnämnd föredpagas i vida~e må~, än som för dcra-s prövning 
är ounc1gängligon nödigt, ·eller i nämndGns :protokoll intagas utförligare, 
än på grund av före~kriften i § 29 mom. 4 påkallas. Nämnden ägor, där 
Sådant av vederböran.do uppgiftspliktige påyrkas eller skäl därtill eljest .. 
förcli r·.:··:a, anförtro granskningen av uppgifterna åt tre av nämndens mcdl01n-
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rnar, vilka d~t tillkomm.u.r att sedermera meddela nämnden~ huruvida 

sagda up~cifter äro r~ktiga. 
Tor övi-·igt åligger det' envar, som :på grund av tjänst eller offentligt 

uJt'1~· tager bcfattni:ag me·d deklaration och taxering eller därvid 

t.il.lk~nma handlingar att i ·obrottslig tystnad hålla, vad honom angående 

de 't~era.dcs· inkelni9ter oGh förm.ö genhetsförhållanden d?.rigenom blivit kun-

nii3't• 
D0e'k må ta.xeri:ngslä:ngdon ej s ~'\ . so :'1 '1cnJig betraktas. 

§ 33· 
Sedan taxering blivit slutförd och prövningsnämndon fullgjort sitt 

uppdrag, skola avgivna dekJa:-ationor jämte till dom hörande handlingar av 

kommunens styrelse under lås förvaras i minst fem års tid, varefter de .. 

sedermera, sC~vi tt dosarrnna icke äro behövliga i anledning av anförda be

svär, anhä ngiggjort åtal eller för annat särskilt ändamål, enligt nämn

da myndigheters :prövning må förstöras •. 

§ 34. 
Avgives icko inom utsatt tid deklaration ellor annan till taxoringen 

sis hänförande uppgift eller tillhandahållas icke taXeringsnämnden äskade 

hr.n c1J.. in~·~ccr ell0r upplysningar, allt på sä tt i§§ 15, 16. 17, 18, 19, 20 
och 2'J s 2.gos, ollor äro de meddelade uppgifterna bristfälliga, kan ta-

x ..: rin.:::;sn~i:m:nclon, därest den sl-rnttsk;;-ldige icke kan förebririga omständighe

ter, :::-; om urs~i,kta hans försumligho t, utövor · inkom13tska tten påföra denne en I 

förhö jnin:__; d;irav av högst tjugo procent... Nämnden må, där sådant prövas 

nödigt, an~ana don försumlige att inom för e lagd ny tid fullgöra sin upp- I 

giftsplikt. 

Hörsammas icke hollor donna anmaning, kan dGn skattskyldige yttorliga+.o Il 
påföras en för:Söjning av ända till trettio procent av inkomstskatten, så
framt han icke förrn.år anföra laga s:~~-:. 1 .f,'j r sin uraktlåtenhet. 

§ 35.-
Den, som för a t t bereda sig eller a nnan nytta genom avgivande av falsk 

deklaration eller annan till ledning för taxeringen avsedd uppgift undan-,_ I 

drager cllor söker att undandraga kommunen skatt, straffes såsom i straff-
lagen säges. 

§ 36· 
Tredskas den, som enligt § 21 ägor tillhandahålla taxeringsmyndighoterna 

äskade upplysningar, att fullgöra sin skyldighet härutinnan, vare för

fallon till högst tio dagsböter, och förelägga rätten honom, där sådant 

n·kas7 vis s t äventyr att inom av rfritten utsatt tid iakttaga, vad honom 
Uti ifr~gavarande avseende åligeer. 

§ 37. 
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Bryter :någon cmQt det!. henom på grund a,V' tjänstcbefattn:inga:r enligt § 

32 t li, c:ande tystnadsplikt, stähdo ansvar såsom för tjänsteförbrytolsq. 

Yppar annan person olovli.gen, vad jämlikt sagda paragraf. skall hemlig

hållas, stra ffas med böter Gllc r fängelse i högst ett år. 

Ej må förseelse, som här nämne s, ay allmän åklagare åtalas, om icke 

målsägande angivit densamm.a till åtal • 

. Kap • . III, 

6~~!:.illii:.§.Dämn d. 
0 "") <) 
~ .)(J. 

Tax~ring skall försiggå i början av är J t näst efter dot år förrätt

ninncn avser och verkst ijllcs av en för sådant ändamål för ett år i sänder 
L' - -

till Satt taxorin~snämp.d. 

Taxeringsnämnden tillhör att samvetsgrant up1Jskatta den inkomst varje. 

skattskyldig kan ans ~ s under det sistfijrflutna årot hava åtnjutit av fas

tigh0t i konr::iunen, av sin därstädes idkade rörelse, näring eller yrke, 

och, såfrain·i; den skattskyldige inom kommunen har eller bör ha lac;a bo· oqh 

hemvist, a v lön, pension eller annan inkomstkälla. På grund härav påfö

r es c nvur sl::attöron. Vid skiljaktic;hot i meningar rös -~as efter huvudtal. 

oc h 'T.::n"o u}:lpskattning gällande efter de flestas röster. Utfaller röstcr

nn JE:c, cälle den mening; som länder den taxerade till förmån. Nämnde:r;t 

~t:c tc slutför, om minst två trodjedolar av dess medlemmar äro närvarand(.3. 

Tr.z:erinc;snämnd må för t 8 xoringens verkställande fördela sig å av:del

nincar och vare avdelning beslutför, där minst tre medlemmar äro närva

rande oeh om beslutet ense. Yppar sig meningsskiljaktighet, hänskjutes 

ärendet till taxering snämndens prövning och avgörande. 

§ 39· 
Taxeringsnämndens storlek ävensom antalet ersättare fastställes av 

fullmäktige. 
fa~cringsnämnd i landskommun tilL; i :-c·~-:; s av fullmäktige och skall såvitt 

möjligt 1.:rtgöras av såväl fasti c h c ts- och jordägare, som av närin&sidkare 

och lön- eller pensionstagarc~ 

Taxeringsnämnd i Mariehanms stad tillsät ·~ es 8 v stadsfullmäktige oc}:i 

ska11 i nämnden inväljas idkare q.v näri:t'liS; eller yrke, lön-, eller pen

sionstaga.re samt fastighetsägare. 

"', · ., '5t '8J:-.Ldc och 1/iccordfö ra::de i 'ta~<;rf'!'lgsnämn.d utses av fullmäktige. 

§ 40. 
Har uppskattningen av erhållna inlcomst·er från fastighet, näring, rö

rolsc ell er yrke utfallit så, att endast ringa eller ingen behållning 

UPJ.)s tc'~tt, men dylik uppskattning med avseende å beskaffenheten och omfatt-
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ni :1c c n av den ska ·ttskyldiges rörelse icke anses kunna godkännas såsom 
.r.run c~ för utgörande av kommunalskatt, tillhör det taxeringsnäm~n den att 
u 

eft er sorGfälli~t övervägande av a1la omständigheter, som böra tjäna til 
l edninG vi cJ. s2.kens bedömande, prövninc svis bestämma. det belop·i1, fi5r vilk 

skattören sk~ligen skola sådan skattskyldig påföras. 
§ 41. 

Upp];:ommcr del av skattöre, bör det belopp av inkomst, som skulle g2.l

l a för mindre ä n ett sk*ttöre, fr än in~omsten ute slutas. 
§ !\-2. 

Ska ttören påföras under f ölj ande tr J titlar: 

1) inlcomst av hus, tomt och jord I 

2) i11komst av näring och yrke; samt 
3) löneförmå.ner, pension eller annar). icke redan nämnd inkomst. 

§ 43. 
Sedan taxering blivit verkst 2-lld i landskommun, skall den däröver I 

upprä ti;ade. längden tillställas ordförande i kommunalfullmäktige, vilken 1 

ha r a tt g~iiom kungörelse :på kommunens ans1 3 gstavla tillkännagiva, ~/ 
~ å va(l . ,~tä.1'.le densamm~ kan av. dem, s~m sådant önska• övers~s och gr~nskas IJ 

i nom :f;}orton. d agar fran den tid kungorelsen anslogs . Kungorelsen bor ~ 
även iru1ehålla underrättelse om dag, då skattskyldig är i tillfälle att 
cn110 J..; läng.de n framställa de anmärkningar, till vil k a h a n kan finna skäl• 

I 7Iariehanms stad skal.l, seda).1 taxeringen blivit verkställd, den där.

över . pprä tta de längden u.nder å tta dagars tid finnas tillgä~ig i stads

huse t clloT å annat lämpligt ställe, för att vederbörande skattskyldiga 

må kunna av densamma te.ga kännedom. Härom låte ta:x:eringsnärnnde:o.s ord:fö-. 

rande -'Gillkänr ag iva på sätt om kommunala l'tleddelanden är stadgat. 
. . . .. . . . . Ka]l • . Iv. 

Om -er.ö_zuine_,;_snärnnd och änd]'i11~~öl;;ande ..i lapds.kornmll;n,.., 
§ 44. 

På dag, som i den i § 43 D1o ni. 1 n:.'.i:1.nc1 a kungörelsen angivits, bör läng
den vid $amman·~räde 'i:lV fullmäktige, fö r stärkta med en fjärdedel av taxe

ri ngsnämndens härtill av närru1den utsedda ledamöter , till allmän gransk
ning framläggas, därvid envar lärw~a s tillfälle att mot längden göra an
märkninc; , vartill han beträffande den honom ågångna taxeringen finner an
ledning. Över framställd anmärkning be s lute sålunda förstärkte kommunal
~ullmäk'tige genast och låte , s åvi·tt anmärkningen godkännes, dä:l:'av för
,_,11ledd @.ndring i längden införa. 

Kommun 110.re dock obetaget att uppdraga prövningen av anmärkningar mot 
taxeringsltingden åt en särskild, av kommunalfullmäktige utsedd prövnings
närnnd, va~s medlemmar till en fj ä rdedel av hela antalet böra väljas bland 
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1cclGU(5terna i taxeringsnf?i,nmden. Är prövningsnäm1i.d tillsatt, sam..mantrtldc 

nämnden, sedan den i mom. 1 utsatta granskningstiden förflutit, på tid 

och ställe, v arom kungöres, på sätt om kommunala kungör.el-· 
ser stad02s, för att mottaga och pröva de anmärkningar, som emot taxerin

gen framställts. Prövningsnämndens beslut i varje fråga skall genast 

0fter avgörnndet offentligen avsägas. -.Beträffande omröstning, skiljaktig oc·h 
het i menins·ar/ beslutförhet, gällc för 1irövningsnämnd, vad i § 38 om 

taxeringsnämnd finnes föreskrivet. 
I på ovannämnt sätt till satt söT s1:ild prövningsnämnd utse kommunal

fullmäktige ordförande och viceordförande. 
§ 45. 

Den, som icke noJes ät beslut av kommuna l fullmäktige kompetterade med ,,I, 
l edamöter av taxeringsnär!l.nden uti i § 44 angivet ärende eller av pröv- , · 

ningsnämnd i samma avseende fattat beslut, äger rätt att däröver anföra J 

slcriftlic a besvär, vilka jämte det överklagade beslutet skola av klagan-.. 1 

den själv eller hans lagligen därtill beful lmäktigade ombud till länssty-
e 

r elscn i lan4skapet Aland ingivas inom trettio dagar från dagen, då be-

slut avsacts. 

§ 46. 
0,!;!. be svär över länsstyrelses avgörande i taxeringsbesvär stadgas i 

§ 51. 
. . . . Kap • . V. 

Om 12;rp,Yni_n;2:.§.nQ.!!fild pe]l ä.ndrinn;s~öjc~nde i Mariehamns sAA,di 
§ 47. 

P~t samma gCme;, som taxeringsnämnd väljes, sltola stadsfullmäktige 
jämväl utse s J. många personer, som motsvara dubbla antalet medlemmar i 

stadens mac~strat för att jämte dessa och ett med magistratens medlemmar 

lika stort ant~l personer, som. taxcr~'- nesriämnden inom sig \ltval t, utgöra Il 
rirövningsnämnd,. 

Vid prövningsnänlrtQ..ens sarn.m~nträde f ö1'es ordet av borgmästaren eller 

den som hans tjänst ha~dhaver. Yppar sig me ningsskiljaktighet, förfares 
såsom i § 38 mQm.11 2 är stadgat beträffande meningsskiljaktighet inoto. 

t axeringsnämnd,. 

§ 46. 
Inom två veckor efter utgången av de åtta dagar, då taxcringslängden 

enlig t bestämmelserna i § 43 mom. 2 varit framlagd, äger den, som åt ta
xeringen icke nöjes, till magistraten ingiva skriftlig anmärkning, och 

överlämnas de inkomna anmärkningarna av magistraten till prövningsnärt1n

den, vilken det tillhör att skyhdsamt taga de anmärkta och övriga för den- [ 
samu0 kända förhållanden i övervägande samt avgöra, huru många skattören 
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r · '. ~olc::: bcsvä randen påföras. 6JO 

f:.":vnincsnämndens beslut skall å stadshuset eller annat lämpligt 
stiilJ. J :.:. c'.1.llas för vederbörande tillgängligt under åtta dagar efter den) 

närom kun[;' jorts på sö,tt om kommunala tillkännagivanden är stadgat, kun

görels0&1gen. or~i.knad. 

§ 49. 

dåll 
I 

Den, som icke nöjes åt prövning snämndens beslut, må däröver anföra slcri 

l iga besvär, vill{a jämte det överklac;ade beslutet skola till länsstyrel

sen inlämnas inom trettio dagar, räknat från .den• då prövningsnänmdens 

beslut framlagts, sagda dag oräknad; och äger besvärandan tillika bilägc;a 

besvärsslcriften utredning om dagen då 11rövningsnämndens beslut fattats. \ , 

51. 

§• 50, 
Om besvär över länsstyrelsens avgörande i taxeringsärende stadgas i'§ 

Kap VI. 
Ä.Jld .. ring,ssökrande...,=h, qQ,{~f3ta. instans samt verkp.n .... e.V .anf.....Q.r .. da besvär. 

'i 

§ 51. 
I l änsstyrelsens utsiac får ändring sökas i högsta förval tningsdomsto- \ 

l en senast före klockan tolv å trettionde dagen efter delfåendet, dagen då I 
~:ådant sl;;edde likväl oräkno. d; och lände därvid till efterrättelse, vad om 

sC1.d:1::--.·t :-:.nclrin{jssökande i allm~inhet är stadgat, dock så+undat att besvären 

även n". under besvärstiden till länsstyrelsen inlämnas för att därifrån 

vid~r u befordras. 

§ 52, 
~ 

Dl}n, som över taxeringen anfört bosvär, vare dock pliktig att vid skat-

t euppbörd crläcc;a det skatteblopp honom påförts, men är 11.an. såframt be

svären godkännas, berf\ttigad att .~terfå, vad han för mycket erlagt jämte 

ränta från uppbördsdagen till skattebelop:pets återbetalning~dag enligt . 

Finlands Banks under dQnna tid gällande lägsta diskontränta ävensom er

sättnine f()r de kostnader, vilka hari hsft fö:r sin ändrin.gsan:Jökan, där 

särskilt skäl .ej förefinnos för kommunens befriande från dylik ersä.tt

ni ngssl{yldighett 

.Kap. VII • 

• ~~-.r.§..-"tci);~la, •• s,tadgan.dEUlJ_ 
§ 53, 

Om debitering och uppbörd av kommunalskatt gäller vad därom är särskilt 
s tadgat~ 

. ~' 
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Denna landskapsl8 g :bräder i kraft den 1 januari 1257, Q.ock sä att ta

xering enligt del'l,l\a lag första gången verkställes år 1958. Genom denna 
lag upphäves med verkan från den l januari 1958 samtliga i landskapslagen 
om kommunalförvaltni,.ng i Mariehamn a.v den 14 ~uli 1948 samt i landskaps-.. I 
lagen 0111 kommunallag för landskornmunerna i landskapet Åland av den 21 au .. ~ 
c;u.st i 1930 ingåe.nele. beskattningsstadganden jämte beträffande dem senare 

fa·ststttllda ändri~.~!'·• Doek må bestämmelserna om arealbeskattning enligt 

tidigare grunder :f- ~,,..tfarande tillämpas i kommuner, där bonitering ännu 

icke s lutförts, '\ll\.d:~~ av landskapestyrelsen fastställd tid, högst till 

u~.;t_; ' - ~-~ er av beskattningsåret 1960, 

I~:._: ..... ·i ohamn den 21 november 1955· 
På landskapsstyrelsens vägnar: 

Landskapssekret-e-r-a-!!-e~~-


