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LANDSKAPSSTYRELSENS FHAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om avskaffande av tolagsavgiften. 

I samband med den nyligen genomförda lagstiftningsreform vars syfte 

var att upphäva de s.k. gamla städernas privilegier och speciella grava

tioner avskaffades i riket, med verkan från den l april 1978, städernas 

rätt att uppbära tolag (FFS 348/76). Talagen är en avgift som de gamla 

städerna varit berättigade att uppbära för varor som sjöledes inkommit 

från utlandet och som införts till stad för förtullning. Talagen utgår 

med en viss procentenhet av den tull som skall erläggas för ifrågavaran

de vara. Bestämmelser om grunderna för uppbörden av tolag har i riket 

utfärdats för några år åt gången, senast för år 1977 och för första kvar

talet av år 1978 (FFS 1039 och 1040/76). Dessa bestämmelser har tillämpats 

även härstädes. 

Uppbörd av tolagsavgifter bör närmast betraktas såsom en form av kom

munalbeskattning, varför rätten att lagstifta därom järnlikt 13 § l rnom. 

3 punkten självstyrelselagen tillkornmer landstinget. Rätten att uppbära 

tolag är ett i grundlag (kunglig försäkran av år 1789) skyddat privilegium. 

I lagen om vissa undantag från borgerskapets och städernas privilegier 

(FFS 339/76), vilken stiftats i den ordning som föreskrives i riksdagsord

ningens 67 § och vilken träder i kraft den l april 1978, stadgas emeller

tid att bl.a. rätten att uppbära tolag kan upphävas genom lag. En lag om 

avskaffande av tolagsavgiften (FFS 348/76) har även stiftats. Lagen träder 

1 kraft den l april 1978. 

Enligt ll § l rnom. självstyrelselagen tillkornmer rikets lagstiftande 

organ uteslutande befogenhet att lagstifta i grundlagsfrågor. Enär riks

dagen i den ordning som stadgas i 67 § riksdagsordningen förklarat att 

rätten att uppbära tolag ej mer skall anses vara en rättighet, vars bestånd 

är garanterat i grundlag, kan landstinget dock i kraft av sin rätt att lag

stifta i ärenden rörande kommunalbeskattning upphäva sagda rättighet. 

Enär talagen utgör en föråldrad beskattningsform och då dess betydelse 

dessutom minskat till följd av tullnedsättningar i stöd av frihandelsavtal 

samt då Mariehamn befriats från skyldigheten att hålla tullkammare, för 

vilken skyldighet talagen uppfattats som en ersättning, föreligger numera 

ingen orsak att uppbära tolag. Ett ytterligare motiv för att avskaffa to

lagen är den omständigheten att Mariehamns stad blir berättigad järnlikt 

7 § lagen om reglering av kostnaderna för rättsvården och den lokala för

valtningen i vissa fall (FFS 345/76) att från den avgift, som skall erläggas 
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till staten till följd av befrielsen från skyldigheten att upprätt

hålla bl.a. rådstuvurätten och magistraten, fråndra beloppet av de 

tolagsavgifter som staden uppbar under det kalenderår som föregick 

året då lagen trädde i kraft. Med hänsyn till att ovannänmda lag 

om vissa undantag från borgerskapets och städernas privilegier träder 

i kraft först den l april 1978, kan den nu föreslagna lagen ej bringas 

1 kraft därförinnan, varför även den föreslås träda i kraft sagda dag. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

om avskaffande av tolagsavgiften. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

Mariehamns stads rätt att uppbära tolagsavgift upphör den l april 1978. 

~1ariehamn, den 24 februari 1977. 

L a n t r å d 

Lagberedningschef 


