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LA.GUTSKOTTETS betänkande NQ 9/1946 med anledning 

av !andskapsnämndens framställning till Ålands 

l ·andstin:g med fö~s]a g till landskapslag angående 

ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning 

i Mariehamn, utfärdad den 15 december 1931. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver 1Bndstinget inbEg ärt 

lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla följande: 
Genom penningvärdets snabba försämring framstå de grund- och .barnavdrag, 

som fastställdes i landskapslagen den 4 januari 1946, såsom otillräckliga. 

För att dessa avdrag skola hava någon betydelse för stadens mindre skatte-

betalare, böra de därför höjas. Den av lnndskapsnämnden föreslagna för

höjningen kan syno.s nog så kraftig i förhållande tlll de avdrag, rom lagen 

nu medgiver, .men då en fortgående försämring av penningvärdet alls icke 
är utesluten, ,. är 0et enli~t utskottets upnfRttning; ej skäl att ändra be

loppen. Ändringsförslaget vid genom sjukdom nedsatt skattebetalningsför
måga är fullt motiverat. 

Det framhölls under remissdebatten, att lagändringen borde kombine

ras med en nödigbefunnen kodifiering av den kommunala lagstiftningen,-
som sedan landskcpslagens tillkomst undergått flE:-ra förändringar. Änd

ringen är . likväl av så brådskande natur, att den påkallar separat lag

stiftning. Under nurådande labila penningförhållanden är det ej heller 

skäl att skrida till kodifiering. Denna tidsödande och kostsamma procedur 

synes böra anstå till den tidpunkt, då stabilare förhållanden inträtt. 

För stadens vidkommande är förövrigt frågan om inrättande av stadsstyrel

se aktuell, och ifall fullmäktige besluta att stadsstyrelse skall inrät
tas, kommer detta att giva anledning till ett flertal ändringar i kommu

nallagen, som först i samband därmed borde underkastas revidering och 
kodifiering. 

I fråga öm äkta makars beskattning har utskottet icke ansett skäl att 

företaga lagändring, särskilt som grundavdragen icke begränsas till in_. 

komster av förvärvsarbete, u tan skulle.komma även sådan make tillgodo, 

som har inkomflter Pi.V kapitA.lAvkastnin~~-

Ordet "såfrRmt" å näst sista rB-den i "87 ~ :s första moment bör ändras 

till "till den del", vilket uttryck finnes i den nu gällande lagen, ty 

i annat fall blir stadgandets innebörd en annan än den avsedda• 

Utskottet, som i ~ 87 dessutom förEJtagit smärre redaktionella ändrin

gar, får därf'ör ror lmid stinget vördsammast föreslå, 
att landstinget ville o.'ntaga nedanstående 
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Land skapslag 

angående ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i Mariehamn, 
utfärdad den 15 december 1931 • 

. .... 

På framställning av Ålands landskapsnämnd har Ålands 1 d an sting antagit 
nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i Mariehamn, UI 

färdad den 15 december 1931. 

I enlighet me0 '1~nrs lRnrstings beslut skall § 87 i landskapslagen 

den 15 december 1931 om kommunalförvaltning i Mariehamn sådant nämnda 

lagrum lyder i landskapslagen den 4 januari 1946 1 erhålla följ ande ändra. 

de lydelse 1 

~ 87 • . 

Från skattskyldig persons inkomst skall i enlighet med vad stadsfull-

mäktige besluta för den taxering, som för varje år skall förrättas avdra· 
gas minst sextusen och högst , tolvtusen mark för varje barn eller ado-pt iv· 

barn, som han på grund av sin försörjningsplikt under skatteåret förm rjt 

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

skattats, må avdraget göras endast från den makes inkomst, vilken ensam 

eller huvudsakligen försörjt barnet. För barn, som självt har inkomst, m 

avdrag göras blott till den del sagda inkomst understigit det av stads

f'ullmäktige fastställda beloppet. 

Överstiger skattskyldig persons och hans makas sammanlagda inkomst 

efter i ~ ~ 84, 85 och 86 nämnda avdrag jämte i föregående moment stadgat 

barnavdrag icke sextiotusen mark, må därifrån göras ytterligare f öljnnde 

grundavdrag: 

Då inkomsten icke överstiger tjugofemtusen mark, minst tiotusen och 
högst sextontusen mRrk, i enli~het men vaa stadsfullmäktige för v arje år 

besluta samt, då inkomsten 

överstiger 25.000, men icke 27.000 mark,, 95 % av det fastställda a vdrD.ge 
Il 2?.000, Il " 29.000 Il 90 " Il " Il Il 

Il 29.ooo, Il " 31.000 Il 85 Il Il " " Il 

" 31,000 J Il Il 33.000 " 80 Il Il Il Il Il 

" 33.000, Il " 35.000 " 75 " " " Il Il 

Il 35.ooo, " Il 37.000 " 70 Il Il " Il Il 

Il 37,ooo, Il ., 39 .ooo Il 65 Il Il " n " 
Il 39.000, " Il 41.000 Il 60 " Il It Il " 
It 41.(}00,, " " 43.000 " 55 Il " " " " 
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öve~stip;er 4~>000, men icke _ 45 pO(')() mBrk, 50 1: av det fastställda avdraget 

" 45.000, " " 47.000 " 45 " Il Il Il " 
" 47.000, Il Il 49.000 Il 40 " Il Il " " 
Il 49 . ooo, Il Il 51.000 Il 35 Il Il Il Il Il 

It 51.000, il Il 53.000 " 30 " Il Il - " " 
Il 53.000, Il It 55.000 Il 25 " " Il Il Il 

Il 55 . ooo, " Il 57.ooo " 20 " Il Il Il " 
" 57 . ooo, " Il 58.000 Il 15 " Il Il " Il 

Il 58.000 , Il Il 59.000 It 10 Il " Il " " 
Il 59 . ooo, Il " 60.000 Il 5 " Il Il Il " 

Då äkta makar skol~ skilt beskattas, skall grundavdraget fastställas 

på grund av deras sarrrrÅanla~da inkomst och avdraget göras från den makes 

inkomst, som haft den större inkomsten. 
Har skattskyldig persons skattebetalningsförmåga genom underhåll av 

nära anförvanter eller till följd av egen eller närstående persons sjuk

dom, olycksfall eller annan sådan orsak väsentligen nedgått, kan från i·n

komsten avdragas högst trettiotusen mark . Från avliden persons inkoms~ 

kan efter prövning avdnag göras eller hans dödsbo beviljas fullständig 

befrielse från skatt, därest han efterlämnat änka, oförsörjda bar~ eller 

Bndra nrvingar, vilka varit beroende 8V horo m f ö r sin försörjning • 

"' 

Har skattskyldig avlidit efter det beskattningen verkställts, kunna 

fullmäktige, om den avlidne efterlämnat änka, oförsörjda barn eller andra . 

arvingar, v~lka ~ör sin ~tkomst va~it beroende av hans förv-ärv och omstän .... , 
Mgheterna aro sardeles ommande, pa ansökning efter prövning medgiva del

vis eller fullständig befrielse från skattens erläggande. 

Mariehamn den 19 november 1946. 
På la utskottets vägnar: 

/,.J 
- rror 

tZ c -:Ja;: ... ~-~ 
_ xe I < - ?°Chin • 

Närvarande i utskottet: 'T'or Brenning;, orn föran;!e , Jonatan Sjöblom, Gunnar 

I Jans~;\on, Herman Mattsson, Paul Påvals. 
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