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

s e .§ framställning till Ålands lan_dsting med 

förslag om uppbärande av landskapsskatt på in

komst under åren 1965 1 1966 och 1967. 

Landstinget har under höstsessionen år 1964 i samband med behand

lingen av inkomst- och utgiftsstaten för landskapets enskilda medel 

under år 1965 hemställt hos landskapsstyrelsen om förslag angående upp

tagande av landskapsskatt under ·tre år. Landskapsstyrelsen har omfat

tat det av landstinget väckta förslaget med de i finansutskottets be

tänkande m 11/1964 intagna motiveringarna. Sålunda vore en skatteupp-

börd under 3 är lämplig med ett skattöresbelopp om 0 1 30 penni. Uträknat 

på basen av det kommunala skattöreantalet inklusive sjömansskatten för 

år 1963 skulle den beräknade bruttouppbörden därvid stiga till cirka 

445.000 mark. Från det sålunda beräknade beloppet får avdragas kostna

derna för indrivningen, oindrivna skatter samt ev. avskrivningar, vilka 

belopp nu svårligen kan beräknas. 

Landskapslagen om uppbärande av skatt till landskapet Åland (18/1958 ] 

förutsätter att skatter uppbäras direkt av landskapsstyrelsen på grund 

av de efter prövningsnämndens beslut av kommunalstyrelserna till land

skapsstyrelsen insända förteckningarna över de skattskyldi_?Sa i kommu

nen samt det envar av dem påförda antalet skattören. 

Sagda landskapslag stiftades före tillkomsten av det nya skattesys

temet, som sålunda icke beaktats. 

Landskapsstyrelsen ämnar emellertid låta undersöka möjligheterna att 

mot ersättning låta uppbörden verkställas av Ålands skattebyrå och 

länsstyrelsen. Därigenom skulle troligen effektivare indrivning kunna 

ske, dock till något högre kostnader. Skulle detta förslag icke kunna 

genomföras i sin helhet har skattebyrån f örhandsvis utlovat ställa 

skattelängderna1 som annars skulle förmedlas av kommunerna, till land

skapsstyrelsens disposition varigenom något smidigare förfarande upp

nås .. 

Samtliga kostnader för beskattningen bör erläggas ur enskilda medel. 

Helt approximativt kan, om landskapsstyrelsen handhar uppbörden, kost

naderna i detta nu beräknas till 5.000 mark per beskattningsår. I denna 

summa ingår huvudposterna tryckningskostnader 1.000 mark, arbetskostna- Il 

der 3.000 mark och ersättningar till kommunerna 1.000 mark. Kostnaderna Il 

om skattebyrån och länsstyrelsen skulle handha uppbörden kan f .n. icke, 1 

i avsaknad av närmare uppgifter, ens närmelsevis anges. 
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Landskapsstyrelsen anser skattebeloppet med 0 1 30 pennis uttaxering 

bliva så ringa att det kan uppbäras i en enda rat. I , 
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Försiktigt räknat skulle enskilda medels skulder efter tre års skatte 

uppbörd vara utjämnad varjämte för inlösningsändamäl skulle kunna reser- ) 

veras c. 230.000 mark. -Under förutsättning att skattemedlen disponeras 

på ovanstående sätt skulle direkt ur dessa icke kunna reserveras medel 

för en eventuell industrialiseringsfond. 

Däremot bör för en industrialiseringsfond kunna avdelas de m~del 1 
som f .n. budgeteras för ränte- och amorteringskostnader. Situationen då 

skatteuppbörden verkställes kan vara en annan än för närvarande men 

landskapsstyrelsen anser att skatteinkomsterna bör användas i ovan an

given prioritet. Enligt 2 § 2 mom. i förenämnda landskapslag må skatte

äret när det gäller tilläggsskatt på inkomst icke bestämmas till tidi

gare år än det, varunder beslut om uppbärandet av skatten fattats. Det-

ta innebär att nu föreslagen landskapsskatt tidigast kan indrivas 

under år 1967, förutsatt att landstinget beslutar om att beskattningen 

för år 1965 skall läggas till grund för debiteringen. 

På grund av den relativt långa tid, som löper innan skatten kan upp

bäras anser landskapsstyrelsen att den bör fastställas till så tidigt 

år som möjligt. I 

Med hänvisning timl ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt före- I 
lägga landstinget till antagande nedanstående. 

ÅLANDS LANDSTINGS :BESLUT 

om uppbärande av landskapsskatt på inkomst under åren 1965, 1966 och 

1967. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

I den ordning landskapslagen om uppbärande av skatt till landskapet 

Åland av den 9 juli 1958 föreskriver skall skatt på inkomst und,er åren 

1 965, 1966 och 1967 uppbäras till ett belopp om 0,30 penni per skattöre~ 
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Mariehamn den 4 mars 1965. 1 I 

På landskaps :~ls/;s vägnar: 

Lantråd ~~~~~ 
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Landskapskamrer 
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