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LAGUTSKOTTETS betänkande Nl 16/1953 med· 

anledning av land.~fä:apsstyrelsens framställ~ 

ning till Ålands landsting med förslag ti·ll 

landskapslag angåend~ ändring av landskaps• 

lagen om kommunalförvaltning i Mariehamn, 

uti'ärdad den 14 juli 1948. 

Förenämnda framställning, var9ver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande l 
Frägan om f astställa~de av barn-- och grundavdragen vid kommunal-

beskattning i Marienamn var seanst före i landstinget vid 1950 års 11 

hostsession, då landstinget den 4 december fattade beslut om höjning av 

de tidigare gällande minimi- och maximibeloppen för nämnda avdrag •. Be-

slutet resulterade i landskapslagen den 28 februari 1951 (I~ 11/1951), 

enligt. vilken barnavdraget utgjorde minst 16"-000 och högst 24 •. 000 mark) 

grundavdraget minst 20.000 och hö gst 36. 000 mark enligt st9.dsfullmäk-

tiges beslut och utgångs beloppet för grundavdragets beräknande 50 •. 000 

~rk., Sedan dess har penningvätdet försämrats och levnadskostnadernä 

stigi t• Landstinget har därför anledning att nu överväga en skälig för

~jning av beloppen ifråga. 

Under den ändrade -1andskapslagens tillämpningstid har i Mariehamn 

barnavdraget årligen fastställts till 24 •. 000 mark och grundavdraget 

till 36.-000 mark eller t.ill de belopp, som högst kunnat komma ifråga., 

Innan ut.skottet tagit ställning till de i framställningen föreslagna 

avdragen, har utskottet inhämtat ordförandens i stadens taxeringsnämnd., 

folkskolläraren· Otto Bergs åsikt om desamma . .- Enli.gt herr Bergs uppfatt

ning är det ej skäl, att fastställa minimigränsen för barnavdraget 

till ett högre belopp än det nu gällande maximibeloppet, vilket auto

matiskt skulle tvinga stadsfullmäktige att höja barnavdraget •. Mot för

slaget i övrigt har han ej haft något att påminna, dock att det procen

tuella avdraget för underlättande av taxeringsnämndens arbete utan att 

nämn.värt inverka på beskattningen lämpligast borde beräknas enligt fem 

Procent för varje fulla 5.000 mark i stället för föreslagna en procent 
På varje fulla l.,ooo mark. 

Utskottet har · föreslagit 20. 000 rilcrk som lägsta barnavdrag och om-· 

fattat herr Bergs förslag ifråga om beräkningsgrunden för det procen
tuella avdraget. 

Ifråga om tiden för lagens tillämpning hänvisar utskottet till moti

Yeringen i sitt betänkande m 14/1953 över framställningen om ändring av 

landskapslagen om kommunalförvaltning i landskommunerna och föreslår 

Sådan ändring av slutstadgandet, att landskapslagen omedelbart skall 

träda i kraft. Ut;kottet har även gjort ett nödigbefunnet tillägg 
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till lagens ingress~ 
Med hänsyn till ovansagda föreslår utskottet därför vördsammast, 

att landstinget ville godkänna lagförsla
get i följande lydelse & . 

"L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskap slagen om kommunalförvaltning i Mariehamn, 

utfärdad den 14 juli 1948. 
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgast att 87 § i land

skapslagen den 14 juli 1948 om kommunalförvaltning i Mariehamn (22/48), 
sådant lagrummet lyder i la!,\dskapslagen den 28 februari._ 1951 (ll/51), -skall erhålla följande ändrade lydelses 

§ 87. 
Från skattskyldig persons inkomst skall, i enlighet med vad stads

fullm.äkt~ge beslutat för den taxering, som för varje år skall förrättas, 
avdragas minst tjugotusen och högst fyrtiotusen mark för varje barn 
eller adoptivbarn, som han på grund sv sin försörjningspllkt under 
skatteåret :försörjt och som före skatteårets ingång icke fyllt sexton 
är. Då hustru skilt beskattas, må avdraget göras endast från den makes 
inkomst, vilken ensam eller huvudsakligen f(';rsörjt barnet. För barn, 
som självt har inkomst, må avdrag göras blott till den del sagda in
komst understiger det av stadsfullmäktige fastställda beloppet. 

Överstiger skattskyldig persons och hans maka-s sammanlagda inkomst 
efter i §§ 84, 85 och 86 nämnda avdrag jämte i föregående moment stad
gat barnavdrag icke å ttiotusen mark, må därifrån i enlighet med vad 
stadsfullmäktige för varje år besluta göras ytterligare ett grundavdrag 
om minst trettiotusen och högst å ttiotusen mark, eller, om inkomsten 
överstiger åttiotusen mark, ett avdrag motsYarande nämnda belopp, mins
kat med ~ procent för varje fulla femtusen mark, varmed inkomsten 
överstiger å ttiotusen mark. 

Iå äkta makar skola skilt beskattas, skall grundavdraget fastställas 
På grund av deras sammanlagda inkomst och avdraget göras från den makes 
inkomst, som haft den större inkomsten. 

Har skattskyldig persons skattebetalningsförm.äga genom studier, un
derhåll av nära anförvanter eller till följd av egen eller närstående 
Persons sjukdom, olycksfall eller snnan stdan orsak, väsentligen me-d
~tt, kan från inkomsten avdragas högst sextiotusen mark. Från avliden 
Persons inkomst kan efter prövning avdrag göras eller hans dödsbo bevil
jas fullständig befrielse frän slm tt, därest han efterlämnat änka, oför
sörjda barn eller andra arvingar, vilka varit beroende av honom för sin 
försörjning. Har skattskyldig avlidit efter det beskattningen verk
Btällts, kunna fullmäktige, om 1den avlidne efterlämnat änka, oför sörjda 
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barn eller andra arvingar, vilka för sin utkomst varit be·roende av 
hans förvärv och omständigheterna äro särdeles ömmande, på ansökning 
efter prövning medgiva delvis eller fullständig befrielse från sk~ttens 
erläggande. 

Denna landskapslag träde,r, omedelbart i kraft. Genom densamma upphäves 
iandskapslagen av den 28 februari 1951 (11/51) om ändring av landskaps
lagen om kommunalförvaltning i Mariehamn, utfärdad den 14 juli 1948. 

Mariehamn den 19 noveniber 19 53. 
På lagutskottets vägnari 

Herman F.fa -ctsson. 
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s xel :::SZuinoff . 

Närvarande i utskottet• Herman Mattsson, ordförande, Jan Erik Eriks
so.n, l?åvals, Nordman och :eersson. 
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