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LAGUTSKOTTETS betänkande NQ 15/1948 med anled

ning av landskapsnämndens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

om antagande av lagarna om förskottsuppbörd, given 

den 4 oktober 1946 1 samt om arbetsgivares barn

bidrags~ och folkpensionspremie, given den 22 ju

li 1948, nen förstnämnda lagen till de delar den-, 

samma berör kommunalskatt och folkpensionspremie~. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbe

gärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla föl-

jande • 
Efter att i motiveringen hava berört de åtgärder, som tidigare vid-

tagits i syfte att ävEm i landskapet Åland anordna fä' skottsuppbörd av 

kommnnnlsk8tt och folkpensionspremier, framhåller landskapsnämnden, att 

den av landstinget på 12gutskottets förslag anvisade utvägen att lösa 

frågan genom en övorenskommelseförordning med rikot icke är framkomlig. 

Sålunda skulle fö rekomsten av ~om., 2 i ~. 68 av rikets lag om förskotts

uppbörd utgöra hinder för tillämpningen av ~ 18 i självstyrelselagen. 

Lagutskottet kan emellertid icke förena sig om denna uppfattning, vilken 

skulle innebära att riksdagen genom i vanlig lagstifnningsväg antagen 

lag och utan Ålands landstings bifall kunde omöjliggöra tillämpningen av--._ 

ajälvstyrelselngen, som är av grnndlagsnatur. Regeringssekreteraren Fja

lar K.ajanders info:;,•me. tion0r hava enligt de upplysningar 1 som ut skottet 

erhållit .,, icke heller berört den principiella sidan av saken vsrom rege

r i ngssekreteraren. K8-janc'ler alls icke uttalat sig, utan den prnktiska si
.dan, i cet P.tt KRjnnfler ansett osrmnolikt i::itt statsrådet genom överens

kommelseförordning skulle vara benägen att på lRnoskapet överflytta för

vultningsuppgiftor, som lämpligast handhades a v riksmyndigheterna., Justi

tiekanslern torde icke heller ha~ anledning att på annat sätt uttala 

sig om förskottsskattelagen i samband med dess tillkomst än att han gil
lat uppfattningen,, att lagen för så vitt den rör kommuno.lsko.tt och folk

pensionspremie ,icke skall gälla i l~ndskapet Åland, ifall den ej antages 

tiv l::inr'lstinget. Och därom äro väl ri.lla ense. I varje fall inneligger häri 

något helt annat än att justitiekanslern redan vid lagens tillkomst s~i
le tagit ställning till den,av landstinget i sitt beslut av den 3 mars 
1948 rekommenderade utvägen. 

Emellertid kvarstår det faktum, ntt riksmyndigheternn av lämplighets

skäl äro obenägna att medverka till en överen~kommolseförordning och ntt 
f:r-t\gnn därför måste ordnas i lagstiftningsväg. Därvid anser utskottet, att 
; .. 
-n~attandet ag ett eget sk~tteverk inom landskapet för frågans ordnande 
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skulle stöta på f'ör närvarande oövervinneliga svårigheter, och ntt Pl"· 

tiskG skäl tala för att uppbörden Rnordnns av riksmyndigheterna i sa rni 

med indrivningen av de skatter och premieanctelar, som under alla förh 

landen uppbäras i landskapet med stöd av förskottsskattelagon. 

Då in.förRndc nv förskottsuppbörd och uppbärD.nde av skr'.tt vid sko. .. t t< 

källcm visnt sig vnro. ett alltmer trängnnde behov i lnndsk1pet, s~sk 
för Mariehrunns st2,d, anser utskottet att 12ndstinget nu bör utnyttja ' 

lagstiftningsrätt på området. Den form, som lcmdskapsnänmden tänkt . s ie 

för lngstiftningcn, tilltnlnr emellertid icke utskottet, som även be fr 

rar komp.>etenskonfl:lkter, if!:!_l 1 Cl en1 !'.l v li nr'I slrnpsnämnden föreslagna la ge 

antages. Formul6ringen 8V § 68 mom. 2 i l~~en den 4 öktober 1946 om fö 

skottsappbörd synes även giva vid handen, att riksmyndighcterna icke f 

utsatt, att lagen såsom sådan gE;nom landskapslagstiftning skall bringo 

i kraft i landskapet, utan endast att landskapet i princip skall gå in 
för förskottsuppbörd och antaga "nödiga s tadganden". Utskottet ho.r d är 

utarbetat ett 18.gförslag, vari intagits endast de allmänna stadganden
1 

som in~å i förskottssknttelR~ens första kapitel och hänföra sig till k 

munelskatten och folkpensionspremierna, under det att utskott8t beträf 

fande verkställigheten och tillämpningen av lagen hänvisat till s ådc n 

ordning, som flVses i ~ 68 mom. 2 .• Då statsrådet sannolikt icke anser s 

kunna utfärda förordningen, innan lnndskapslagen trätt i kraft, har ut 

skottet föreslagit, att ·lagen omeclelbart skall träda i kraft, men till 

lämpas från den 1 januari 1949 1 varigenom tillämpningen blir oberoende 
tidpunkten, då förordningen utfärdas. 

Utskottet förutsätter, att landskapsnämnden s·kall höras, innan för .. 

ordningen utfärdas~ på ·sätt ~ 11 i självstyrelselagen föreskriver i f r 

om administrativ förordning, som berör landsk2pet_. och 2tt 12.ndskapsn" 

den därvid skall bevaka l~ndsk~pots intressen. Skulle det i framtiden 

visa sig, Att aet färfqr~nre, som s~lunrQ kommor att anordnns, i pr2k t 

kommer e.tt otillbörligen inkräktn på cle ålänoska kommunerne.s självbe 

stämningsrätt,, står för landstinget den möjligheten alltid öppen 8.tt 

upphäva lagen och återförsätta frågan i det läge 
1 

vnri den nu be.finne r 
sig. 

Utskottet fäi:'eslår därför vär>dsmnma.st, 

att lEmd stinget ville an taga. en s ålyd ande lnn 
skl'lpsla12;: 

"På framställning av Å10.nds landsknpsnämnd har Ålands landsting 
antagit nedanstäende 
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skapet Åland, 
0 d 12nc1stings beslut stadgas: I enlighet med Alr.n s 

1 ~ . 
· sk~ll innehållas o k n~lsk~tt nch folkpensionsprom1e 

förskott pa ommu .. ä tR dividend samt 
o.'1 i··n pen01i"0n livri:tntfl, r n , ·· f .. r s FV' ~ n o · · , 

och erlac:;g
8 

s 
0 

' - 0 ek av annan in-
. ·· · rörelse och yrke" sa 0 

inkomst av fnst1ghet, nar1ng,tt ller folkpensionspremie enligt 
komst, för vilken kornrnunalska e 

lag skc.cll erläggas • .. 
~ . 1 mom stadgas angående uppbord 1(8.CL 1 • 

f örsäkringspremien den ~ndast den del av 

läp;gtt. 

2 § . 

av folkpensionspremie gäller 

försäkrade själv äger er-

ollits eller påförts räknas Vad enligt donna landsknpslag inneha h folk-
• 0 , vkortning på kommunalskatt oc 

vederbörnncl.e tillgodo sasom a r·· 1 ttet innehåliits eller 
. fo .. r (l_et år, för vilket ors{o pension~prem1e 

på.förts . 

i nv denna lo.noskapslag utFör verkställigheten och tillämpn ngen 

~ 68 mom. 2 i lagen om förfärdas sådan förordning, som avses i fl 

skottsuppbörd av den 4 oktober 1946. 

~ 4 . 
1 .,,risk'"'psl!=\g träder omedelbart Denna au ... L '-' • L. 

i kraft och tillämpas från 

den 1 jnnuRri 1949 • 
.'1en 5 oktober 1948. Mo.riehqmn '' 

På lo.gutskot tet s vägno.r: 

~/:} ~·7 
Tor Brenn1ng 

Bronning, ordf., Herman Mattsson, Gunnar Närvarande i utskottet: Tor 

Je,nsson, Jona tan Sjöblom, Paul Påvals • 


