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1b.ö..Vl"l'l'.J 'i'S bet ankande 1~1< lö/194ti med anledning 

av landskapsnämndens framställning till Ålands lands-

ting om antagande av landskapslag anc:J iende antagande 

av lagen om förskottsuppbörd, given den 4 oktober 

194ö, till de delar lagen berör kommunalskatt och 

folkpensionapremie. 

Med anJe dning av förenämnda framställning, varöver landstinget in

begärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla 

följande. 

Såsom landskapsnåmnden i sin motivering frarrLhålle r, komme lagens 
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anta6ande att såväl för kommunerna som de skattebetalande medföra sär-

skilda förmåner. Eommunerna komme dels att tillföras ökade skatter 

genom att inkomf'ter, vilka 1nmnR t.Cin1rci9 bl_iva helt nch hållet obeskat-

tade, beskattas redan vid källan, dels genom att de redan under det 

år, för vilket skatten skall debiteras, kunna erhålla likvida medel 

antingen_ genom statsverkets formedling eller genom debetsedel, dels 

även därigenom att de kommunala restlängderna komme att minska i om-

fån~ och innehåll. Av nämnda förmåner är väl den fqrsta och sista cle 

viktigaste, under det att den i forskott till kommunalkassan influtna 

skatten är av mindre betydelse för de åländska kommunerna. För skat-

tebetalarna, särskilt löntagarna, innebure källskatten fördel främst 

därigenom, a t t uppbörderna fördela sig jämt över hela året. 

De förmåner, som kommunerna beräknas vinna genom förskottsuppbör-

den, reduceras i någon mån genom de dubbla restlängderna, nämligen 

restlängden över den förskottsskatt, som indrives mot debetsedel, och 

över den slutliga skatten. ~e cubbla restlän~derna öka i någon mån 

arbet sbörc an för ver'1erhoranre 1rnmmun8. l8 f'unld lon är. 

Ehuru utskottet sålunda till fullo delar landskapsnämndens upp-

fattning om nyttan och åndamålsenligheten av den föreslagna lagen, 

ställer sig utskottet tveksamt till dess antagande i den form den nu 
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förelagts landRtinget. Utskottet tänker därvid närmast på den kon~ 

cutionella sidan av saken. 

Genom lagens antagande i nu före lagd form kornine land stinget nä!ll 

lige n att å rikets lagstiftande och förvaltande myndigheter över H 

en del av sina egna lagstiftningsbefogenheter och jämväl beskära k 

munens rätt till självstyrelse. J:,nligt lagen ankommer det nämligen 

på statsrådet att årligen för påföljande år bestämma, enligt vilkei 

skattörebelopp förskott skall innehållas för varje kommun. Kommuner 

nas gruppering i klasser med avseende å förskottsuppborden åter an. 

kommer på finansministerj r-d;. O...v moti verin~en till lagen framgår äw 

att storleken a~ ~et procentbelopp , som av lönta~are s~all inneh fil· 

las,, enligt tabeller, i viss mån kommer a tt bliva beroende av skatt 

örets medelsworlek i hela lanaet • .l:!:n konsekvens av rikslagens oför· 

behållsamma antagande att gälla som landskaps lag bleve även , att ri 

kets förvaltande myndighete r genom förordning eller s"Gatsrådsbes lu. 

utan landstin e;et s hörande kunna änc'Jra de bi te rings- och uppbbrd sbe sr 

melserna efter förhåll andena i riket. Därvid kunna viktiga kommunal 

intressen i landskapet bliva förbisedda . · 

Till dessa konstitutionella betinkligheter kommer den omstäncu ~-

heten, att lagens verkställighetsförordning ännu icke emanerat och 

att landstinget icke kan bedöma hela vidden av skatteuppbördsre f or· 

men. Lagens antagande i detta skede innebure såluno.a en öppen fu ll· 

makt för rikets myndigheter att besluta i landskapets självstyre lse 

och kommunala ange läP:enheter. Fburu utskottet icke hyser n8got miss 

troende mot stR.tsmyndio:heternas vi ja och förmåcza att ordna verk

ställigheten av lagen till det bd.sca ,, kan utskottet dock iclrn gi llll 

att landskapslagstiftnint::,en slår in pa denna väg. 

Utskottet, som med hänsyn til l sin förenåmnda principie lla in

ställning anser överflödigt att iniSå på en detaljgranslming av 18.be 

fur därför för lanclstinget vordsarnrnast ftreslå,, 
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att landstinget ville förkasta lagförslaget, men 

att lancstin~et samtirigt ville giva landskapsnämn

den i uppdrag att, sedan nödig erfarenhet av l agens 

verl{ningar och tillämpning i riket vunnits,, till 

landstinget inkomma med förslag om antagande av sådan 

landskapslag om förskottsuppbörd av kommunalskatt och 

folkpensionspremie, varigenom landskapet icke avh:in es 

rätt några lagstiftningsbef'ogenheter och kommunernas 

till kommuna l självstyrelse icke fi5rnärmas • 

],ff ariehamn den 26 november 1.946 • 

i. utskot·1-et•. 'ror Brenning, ordf., .Herman Lattsson, Jona-N!:irvarande u 

1 0unnar Jansson, ~aul Påvals . tan Sj öb om, ~ 


