
·1 lands landskapsnämnds 

· ~ 
framställning till ~-1. lands landsting rn.ed förslag 

N :·o 8/1~ 48 • till landskapslag angående ändring av landskapsla-

gen om kommunallag för landskommunerna i landska-

) 

pet l1and, utfärdad den 21 augusti 1930. 

Enligt landskapslagen den 3 maj 1947 ang ående ändring av land-

skapslagen om kommunallag för lands kommunerna i lands1rnpet 
.. 
land, 

I utfärdad den 21 augusti 1930, får skattskyldig person, vars inkomst 
' 

efter medgivna. särskilda avdrag icke överstiger fyratiotusen mark, 

från sin inkomst vid kommunalbeskattningen ytterligare, då inkomsten ~ I 
• ' 

icke överstiger tjugotusen mark, göra grundavdrag med minst tretusen 
I 

och h1;g st tolvtusen mark, i enlighet med kommunalfullmäktiges förvar I 

je år fattade beslut, samt då inkomsten överstiger tjugotusen men 

icke fyra tiotusen från 90 till 10 % av det fast•ställda avdraget. 

För barn, som före skatte ~rets ingång icke fyllt sexton år, beviljas 

ett avdrag i enlighet med kommunalfullmäktiges för varje taxering 

fattade beslut med minst tvåtusen och högst åttatusen mark. Har 

' 

skattskyldig persons skattebetalningsförmåga genom underhåll av nära 

anförvanter. eller till följd av egen eller närstående persons sjuk-

dom, olycksfall eller annan s ådan orsak väsentligen nedgått, kan 



" . 
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.från inkomsten avd:r>agas högst trettiotµsen mark. Sedan fören··· 

men då man beaktar, att avdragen i frl=Åffista rummet k~nma barnrika 

avdrag av Landstinget fastställts, har penningvärdet blott 
familjer och samhällets lägsta inkomsttagare till godo, så f örstå:r 

gare försämrats, varför avdragen blivit otil:J.räc '.diga, särskilt 
man att avdragen kunna vara nog så välkomna, varjrunte de i befolk-

hänsyn till de stegrade levnadskostnaderna. På grund härav har 
ningspolitiskt hänseende kunna vara av stort värde. Med hänsyn lik-

i riket genom lagen den 30 december 1947 om ändring av förordni väl : till Landstingets tidigare intagna ståndpunkt beträffande .mini-

angående kommunalförvaltning på landet, då inkomsten icke överst migränsen för barnavdraget har lan:lska.psnämnden för sin del i detta 

ger sjuttiofemtusen mark, hö,jt grundavdraget till minst tiotusen &vseende stannat vid sextusen mark. 

och högst adertontusen mark då inkomsten icke överstiger trettio\ Hänvisande till föresVende får landskapsnämnden vördsammast fö-

sen mark, samt, då inkomsten överstiger trettiotusen men icke s j 
' relägga Lana.stinget till antagande nedanstående 

femtusen, beviljat 95 till 5 % av det fastställda avdraget. Avd L a n d s k a p s 1 a g 

get för underhåll av nära anförvant, egen eller nästående persoru angående änlring av l;:tndskapslagen om koim-nunallag för landskommu-

sjukdom m.m. he.r höjts till hög_st femtiotusen mark. Barnavdraget nerna i landskapet l land, utfärdad den 21 augusti 1930 . 

slutligen har fastställts till mins.t åttatusen och högst femtontu I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 121 § i 

sen mark. 
landska.pslagen den 21 augusti: l930 om kommunallag för landskommuner-

Landska.psnämnden, som utgår ifrån, att de skattskyldiga i land na i landskapet. land, s.ådant nämnda lagrµm. lyder i landskapslagen 

skapets landskommuner skola vid konnnunalbeskattningen få åtnjuta den 22 februari 1946, sk;.all erhålla följapde ändrade lydelse~ 

ma avdragaförmåner som de skattxkyldiga i rikets landskommuner, h .§ 121. 

uppgjort f är.slag till ändring av 12 § i landskap slagen om kornmuna Från skattskyldig per.sons inkomst !JkalJ, i enlighet med vad kom-

förvaltning för landskommunerna 1 landskapet. Visserligen kan ma munalfullmäktige för den, taxering, so~ fö~ varje år skall förrättas, 

anse, att ifråga.komna avdrag icke äro av synnerligen stor betyde l besluta, såsom barnavdrag ytterligare~ a.vd,ragas minst sextusen och 

I 



i\·~ 1 \t , ., ~ 

" i</:,~ högst femtontusen mark för var je barn eller adoptivbarn, som han 

på grund av sin f örsörjningsplikt under skatteåret försörjt och soin 

före skatteårets ingång icke fyllt sexton år. Då hustru skilt be .. 

skattas, må avdraget göras endast från den makes inkomst, vilken 

ensam eller huvudsakligen försätjt barnet. För barn, som själv har 

inkomst, må avdrag göras blott såframt sagda inkomst understigit 

dex av kommunalfullmäktige fastställda beloppet. 

Överstiger skattskyldig persons och hans makas sammanlagda i n-

komst efter i §§ 110, 111 . och 112 nämnda avdrag jämte i föregåe nde 

moment stadgat barnavdrag icke sjuttiofemtusen mark, må fiärifrån 

göras ytterligare följande avdrag. 

Då inkomsten icke överstiger trettiotusen mark, minst tiotusen 

och högst adertontusen mark, i enlighet med vad kommunalfullmäkt i g 

för varje år besluta samt, då inkomsten 

överstiger 30 . 000, men icke 33.000 mark, 95 % av det faststäl~da a 
draget 

It Il It " 90 Il It Il Il 
36.000 33.00C, " 

" tt It Il 85 Il Il Il tt 
36 . 000 , 39 . 000 

It It tt " 80 It " tt " 39.000, 42.000 

" " It " 7 5 11 Il Il " 42.000, 45.000 

Il Il Il Il 70 Il Il It " 45.000, 48.000 

överstiger : 48.000, men icke 51.000 mark, 65 % av det faststäl+?tJ av
d-riget 

" 51.000, It Il 53.000 " 60 Il Il " Il Il 

Il 53.000, It " 55.ooo " 55 Il " " " " 

Il 55.000, It " 57 .ooo " 50 " " . " Il Il 

" 57 .ooo, It Il 59.000 " 45 " " " Il Il 

" 59.000, " It 61.000 Il 40 " Il " " Il 

" 61.000, " Il 63.000 Il 35 It It " " " 
Il 63 . 000 , " - - _l!.. - --6-5-. 000 Il 30 Il It Il Il " 

" 65.000, Il It 67.000 Il 25 Il Il " Il Il 

Il 67.000, Il Il 69.000 Il 20 " Il Il Il " 

" 69.000, " Il 71.000 " 15 " " " Il " 

" 71 . 000, " Il 73.000 n 10 " " " " " 

tl 73 . 000, n It. 75.000 " 5 " " 
Il " 

Har skattskyldig persons skattebetalningsförmåga genom underhåll 

av nära anförvanter eller till följd av egen eller närstående perso~ 

sjukdom, olycksf~ll ell~r annan sådan orsak väsentligen nedgått, 

kan från inkomsten avdragas högst femtiotusen mark. Från avliden 

persons inkomst kan efter prövning avdrag göras eller hans dödsbo 

b~viljas fullständig befrielse från skatt, därest han efterlämnat 

änka, oförsö~jdå barn eller andra arvingar, vilka varit beroende av 



honom för sin ~örsörjning. 

Ha.r skattskyldig avlidit efter det, bes.kattningen verkställts, 

kunna fullmäktige, om de,n avlidne eft~rlä,mnat änka, oförsörjda. ba~ 

eller andra. arvingar, vilka för sin l\tkom.st varit be!'oende av hans 

förvärv och omständighet,erna. äro särd.,_eles,. ömmande, på ansökning ef 

ter prövning medgiva delvis eller fulJ-ständig befrielse från skat. 

tens erläggande. 

. ----~- .. - ~ . 

Genom denna landskapslag upphäves ~andskapslagen den 3 maj 194 

land's ,...,pslagen o'l'!"l kommunalla0CJ' för landskommun 
ang ående ändring av n.a. -

i landskapet .hland, utfärdad den 21 s~ugusti 1930. 

Mariehamn den 28 januari 1948. 

På li:mds.kapsnämndens ~ägnar: 

Lantråd 

Viktor Strandfält. 

-
Land skars sekreterare 

Storrnbom. 

. NQ 25/1948. 

188 
LAGUTSKOTTETS betänkande NQ 25/1948 mef 8.b.edning 

av landskapsnämndens framställning till Ålands 

landsting (NQ 8/1948) med förslag ti 11 land skapslag 

angående ändring ·a.v landskapslagen om kommuJ1allag 

för landskommunerna,i landskapet Åland, utfärdad 

den 21 augusti 1930. 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och därvid funnit, att de föreslagna 

gränserna för grund- och barnavdragen lämpa sig väl för förhållandena i 

landskapets. landskommuner. Utskottet har därför beslutat omfatta fram ..... 

ställningen. 
Emellertid vidlåaes lagtexten av tvenne brist fäl 11 ~eter. Sålunda näm .... 

ner ingressen lahdskapslagen av den 22 februari 1946 i stället för land

skapslagen den 3 maj 1947, och sista meningen i paragrafens fä' sts moment 

bör få samma avfat t ning som motsvarande mening i kommunallagen för Marie~ 

hamns !3 tad • 

Utskottet får därför för lm dstinget vördsammast fooeslå, 
att landstinget ville antaga nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunallag för landskommunerna i 

landskapet Äland, utfärdad den 21 augusti 1930. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 121 § i landskaps- · 

lagen den 21 august i 1930 om kommunallag för landskommunerna i landskapet 

Åland, sådant nämnda lagrum lyder i landskapslagen den 3 maj 1947 1 skall 

erhålla följande ändrade lydelse: 

~ 121. 

F~--ån skattskyldig persons inkomst skall, i enlighet med vad kommunal

fullmäktige för den taxering, som 'f'ör varje år skall förrättas_. besluta, 

sås om barnavdrag ytterligare åvdragas minst ~s-0xtus-en .och högst femtontusen 

mark för varje barn eller adoptivbarn, som han på grund av sin färsörj

ningsplikt under skatteåret försörjt och som före skatteårets ingång icke 

fyllt sexton år. Då hustru skilt beskattas, må avdraget göras endast 

från den makes inkomst, vilken ensam eller huvudsakligen försörjt barnet. 

För b~rn, som själ vt har inkomst, må avdrag gör as blott till den del sag~ 
da inkomst understigit det av kommunalfullmäktige fastställda beloppet. 

överstiger skattskyldig persons och hans makas sammanlagda inkomst 

efter i ~~ 110, lli och 112 nämnda avdrag jämte i. föregående moment stad

gat barnavdrag icke sjuttiofemtusen mark, må · d~ifrån göras ytterligare 

fö l jandeavdrag. 

Då inkomsten icke överstiger trettiotusen mark minst tiotusen och 

I 
I 


