
10 1947. 

STORA UTSKOTTETS betänkande Nfl 10/1947 med an
ledning av lanaskapsnämndens framställning till 

Ålands lands ting angående ändring av landskaps

l agen om kommunallag för landskontmunerna i, land
skapet Åland, utfärdad den 21 augusti 1930. 

Landstinget, s om i ärEn det fått mottaga lagutskottets 'betänkande 
6/1947, har däröver inbegä.rt stora utskottets utlåtande• 
Vid behandlingen av ifrågavarande lagförslag frams t älldes ändrings

örsla g rörande~ 112 mom. l punkt 1), vari stadgas, att skattskyldig 

ore berättigad att från sin inkomst avdraga för jord erlagda legoavgif-

er. Därvid ansågs enhälligt, a t t detta avdrag icke finge överstiga det 
elopp, som enligt i kommunen för skatteåret fastställda grunder har be
äknats som nettoavkastnin~ för SAmrna areai jord. Oreaken-till denna föp 
eslagna ändrin~ motivereQes blann Bnn8t med, att hemmans- och lägenhets

·gare, som arrenderade billskottsjord, kunde genom att få avdraga hala 
et för legoområdet erlggda arrendet, helt och hållet eller till en del, 

dgå beskattning fbr jord, enär det visat sig, att arrendet i allmänhet 

· mycket högre än det fastBtällda nettobeskattningsbeloppet för samma 

real jord• 
Beträffande § 119 framställdes också förslag om att detta lagrum fort

ät tningsvis skulle hava samma lydelse som i nu gällande kommunallag, 
en genom omröstning fi5rk e.stades f är slaget, och några andra anmärkningar 

ot lagutskottets ifrågavarande betänkande framfördes icke inom stora 
tskottet .. 

På grund härav får stora utskottet vördsamt föreslå 
att landstinget ville godkänna bifogade lag

förslag. 

Mariehamn den 22 november 1947. 

På stora uts~ottet s vägnara 

2-~ c~~ 
Valt er Johansson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carl Carlson samt ledamöterna 
li s Andersson, Arvidsson, bengtz, Carl Holmqvist, Hjalmar Holmqvist, 

Ua taf J2nsson, Larson och Lindblom. 
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Landskapslag 

angående ändring av landskapsla.gen Gm kommunallag för land skom.munerna i 

landskapet Åland, utfärdad den 21 augusti 1930. . 

på framställning av Ålands lan6skapsnämnd har Ålands landsting beslutat, 

att med u_i?phäva.nde av landskapslae;en den 5 april 1946 angående änc.ring av 

landskapslagen om kQmmunallag för.landskoztununerna i landskapet Åland, ut

f~dad den 21 au~usti 1930, '~ 6~, los. 109, 112, 113, 119 och 120 i 
landskapslagen oen 21 augusti 1930 om kommunalla~ ~dr landskommunerna i 

!landskapet .Åland skola erhålla följande ändrade lydelse., 

67 ~· 
Till de utgifter, som enligt 5 ~ 2 mom. i denna lag omförmälas och 

pöra för kommunens behov bestrida.:J, är utan avseende å. trosbekännelse och 

piedborgarrätt envar, 
vilken inom kommunen,, evac han där bor eller icke, äger eller brukar 1 1 

jord eller innehar annan fast egendom, 

eller där idkar rörelse, nä.ring eller yrke såsom ock envar,, 

vilken inom kommWlen har eller bör hava sitt bo och hemvist, pliktig 

att bidraga i förhållande till det antal skat törm honom genom taxering 

påförts. 
Enahanda skyldighet åligger även menighet, sammanslutning, anstalt el~ 

er stiftelse för den inkomst de inom kommunen åtnjuta av fastighet, nä

~ing, rörelse eller annan inkomstkälla. Dock är ideell sammanslutning, 

nstalt eller stiftelse skattskyldig endast för inkomst av fastighet samt 

v nä.ring och rörelse. 
Staten .och landskapet ä.ro skattskyldiga för inkomst av sådana lant

ruks- och övrige .fastlghetcr, vi1lra icke snvänr::is till allmänna ändamål, 

amt för halva nettoinkomsten av industriell och annan rörelse, vilken 

~ med privata företag jämförlig. Inkomster, vilka staten och landskapet 

l:'hålla från sina skogar 1 uppskattas enligt de i 119 i 1 mom. omnämnda 

~xeringsgrunder; av sålunda uppskattad inkomst anses nittio procep~ 
åsom beskattningsbar inkomst. Skatt skall icke erläggas för arrendein

omst, som staten eller landskapet erhåller från ute.rrenderade btbställen 

amt an8ra dylika lägenheter, ej heller för inkomst från p~oduktiv2 före

ag, Vilka huvudsakligen äro i verksamhet fj:jr tillgodoseende av stats-

ch l andskapsinrättningars behov. 

Hustru skall särskilt beskattas för den inkomst, v~röver hon enligt 
ag råder. 

Av den skattskyldigas inkomst motsvarar ett belopp av etthundra mark 
·t ska ttöre. 
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108 ~. 

Såsom inkomst, på grunt varav s ka -1-: t skall erlä~gas, an:ses med sårJan 

begränsning, som nedan säges, skattskyl di ga samtliga årsintäkter i Pen .. 

ningar eller penningars värde. 
Såsom inkomst från lantbruksfastighet skall anses den ne tt oinkoms t 

' 
vartill avkastningen från likartade fastigheter inom kommunen med beak .. 

tande av på orten gängse drift och underhållskostnader, arbetslöner samt 
skäli12; värflemin111min~ , i medel tal uncer oet föregående året enligt upp-

s kattning stigit. 

Såsom inkomst räknas även t 
1) vad skattskyldig för s!n och sin familjs räkning tillgodogjort 81 

av avkastningen från näring eller av varor .. som. han tillverka t eller ti 

saluhållit; 
2) dividend eller utdelning, som den skattskyldige uppburit 

bolag i 
3) den vinst, som affärsföretag kan u~pskattas hava av sin inom ko 

nen bedrivna rörelse 
1 

även om densamma utövas genom ag entur, avde lnings• 

kontor, filial eller annat dylikt organ; 
4) vinster av tillfällig n atur, <'lä.runa.er inbegripen vinst å icke yr .. 

kesmässig avyttrin~ RV sårPn fe~t e11Ar lXs ~ ~en~om, som sälj aren gen~ 
köp eller byte förvärvat, om den fasta e ~endomen v arit i säljarens ägo 

under mindre än tio år och lösegendomen under mindre än fem år, dock st 
ter avdrag av möjligen liden förlust å andra likart.ade över låtelserl 

5) förmån,, som skattskyldig åtnjutit genom egen eller ,fri bostac. för 

sig och sin familji så ock det arbete, den skattskyldiges hemmavarande 

barn eller andra familjemedlenuna.r, hustrun u:l().c.antagen,, utfört till för

m8n för ren ska ttskyadiges hushåll,, oärest a.e icke särskilt beskat tas, 

dock ifr~a om envar familjemedlem metl beaktande av de avdrag, v ilka i 

§~ 112 och 121 omförmälas; samt 
6) av trädgård, fiskev a tten, b e tes- och jaktmarker och övriga aärme 

jämförliga förmåner erhållen nettoinkomst 1 så ock de;p_ ska ttskylcUge s 

lanthushållningen ut.fi:irc.a arbete, ledning av arbetet där i in· eräknad, 

uppskettat i penningar till belopp, som för eetta arbete bort erläggas 

åt en avlönad .f:)e rson. Vid skattens b estämmarrl e för sistnämnda inkornst 

skall i avseende å mins~ing beaktas den tid den skattskyldige ägnat s 

åt annat förvärvsarbete. 

109 ~· 
Såsom inkomst anses icket · 
1) vad som förvärv~ts ~enom rz iftorätt, i mor~on~åva elle r för cl.el 

81 

oskift a t bo, i hemfölj d elle r genom gåva, arv, testamente eller fide i .. 

J!OmJ. ss till make elle·r arvinge i rätt upp- eller nedst iga nde le d , ej hel-

}e!' sytnin~f dock rälmas såsom inkomst sådant understöd i pe nninga; elleJ.' 

1
pror, som på grund a~ åtagande eller annan förpliktelse å bestämd a tide r 

erläggas; 
2) skadeersättning, däri inbegripet, vad som erhållits p å grund av 

sjuk-1e ller olycksfallsförsäkring; 

3) på grund av liv- eller ka.pitalföBsäkring utrallet ka pitalJ samt 

4) stipendium eller reseunderstöd, som utgivits för vetenskapliga eller 

kons tnärliga studier eller vetenskapliga undersökningar, ej heller riks

dagsmanna- eller landsting smannaarvoden, ersättning för ledamotskap i 

land skaps nämnden, kommunalfullmäktige, kommunalnämnden och andra kommuna

la förtroendeuppdrag, st atens och landskapets kommitt~er eller vad som av 

staten, landskapet eller annat offentligt samfund anvisats . till be stridan

de av vid tillfälligt uppdra ~ förenanQ särskilda kostnader. 

112 ~. 

Ske.tt$kyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga: 

1) för jord, förutom staten och landskapet tillhörig, erlagda legoav

gifter, ~ock högst det belopp, som enligt i kommunen för skatteåret f a st

ställda grunder, var beräknat som nettoavkastning för samma areal jord; 

2) ränta å gäld; 

3) förlust å skattskyldiga näringsverksamhet, som icke är att hänföra 

till kapitalförlust; 

4) obligatorisk försäkringsavgift samt avgifter,, som erla gts till ar
bets löshe tskassorJ 

5) avgifter till pensions-, änke- och pupill- sa:n t annan dylik kass a 

1 vilken det på grund av tjänst eller befattning åligger honom att vara' 
de lägare. 

113 ~. 

Såsom lantbruksfastighet skall vid taxeringen i ·· anses agenhet eller del 

dä.ra~, egen eller legd, där lanthushållning eller skogsvård bedrives. Av

~iker odlingssät tet för lantbruksfastighc t väs entligt från de t på rt 
anm -- . 0 0 en 

an t brukliga , skal 1 deu s alunda erhå.llna t illäggsinkomsten i skälig 

mån beakt a s vid taxerirni;en. . :J 

119 - ~. 

Taxeringsnämnd, som valts för verkställa nde t a v följ ande års taxering, 

illhör att före utgången av oktober månad f a tta beslut därom till vilka 

belopp nettoavka sthingen p er hektar av odlad mark och naturli~ äng samt 

Skogsmark skall uvpskattas efter indelning , dels enligt j~rdens beskaf-
fenhet h .. .. oc agorna s belagenhe t samt dels, där d6t befinnes nödigt enlig t 
fasti h t l" .. , ~ e ens ag e med hans yn till t rafik- och kon sumtionsorte r .• 
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I ' Ett exemplar av taxeringsnämndens beslut angående beskattningggrundel' 

na skall oför>dröjligen tillställas landskapsnämnden, Q<e'.,h ett annat exetnp 

lar på lämpligt ställe inom kommunen framl äggas till de skattskyldigas 

granskning under fjorton dagar, räknat från den, då ärendet kungjor des Pl 
sätt om kommunala tillkännagivanden är stadgat, denna dag oräknad . Skatt .. 

skyldig, som ej åt nöjes med taxeringsnämnds beslut, har rätt att däröver 

göra anmärkning medelst slniivelse, som inom fj orten dagar från den , d å 

beslutet till de skattskyldigas granslming framlades, nämnda dag oräknad, 

skall til'l taxerin~snämnoens or0för8nfle in~ivas, flock må anmärknings skr1 .. 

velsen jämväl på avsändarens risk inom den föres\crivna tiden till taxa ... 

ringsnämndens ordförande genom förmedling av postverket i frankerat brev 

insändas . Ordföranden skall å anmärkningsskrivelsen anteckna, när den 

till honom ingivits eller inkommit, samt ofördröjligen densanma till 

landskap snärnnden överstyra med biläggande av taxeringsnämndens utlåtande 

samt utredning om tiden
1 

då taxeringsnämndens beslut framlades till 

granskning. I.andskapsnämnden sl~all 1 oberoende av om anmärkning gjor ts 

mot taxeringsnämnds beslut eller ej, beträffande beskattn~runderna 

för skatteåret vidtaga sådana ändringar, som äro av nöden, för att be

skattningen ma bliva riktig och i hela landskapet enhetlig, samt där ef

ter faststäl~ de grunder, vilka avses i 1 mom., och vilka skola ti ll

lämpas vid beskattningen. 
120 §. 

Efter det de grunder , enligt vilka inkomsterna från lantbruksfastighe-

ter böra uppskattas, genom landskapsnämndens beslut blivit faststäl lda, 

tillhör det taxeringsnämnden att enligt nämnda g rµnder och i stöd e.v de 

uppgifter, som erhållits av de skattskyldiga, eller av taxeringsnämnden 

på annan väg införskaffats, fastställa envar lantbruksfastighets ne tto~ 
avka stning. Har fqstighetens ~V,{J:'f!t.nin~ nef!~ått i följa av frost, över-

.. · h lf 11 11 t d.yli" kt .. skall dett a skäli-zen beaktas vid svamning, age a e er. smn3 ~ J 

uppskattning av inkomsten. 

447 

~ 16/1947. --
~rr('vqA. nrr~v.rvrriivrii~ b0t~nk~nde NQ 16/1947 mo d 

anl edning av 1 8. nd sk?.psntimnd ens framställning 

• 

till Ål:J.nds l o.ndsting angående ändring a v l and

skapslagon om korrununallag för landskommuner na i 

landskapet .Åland, utfärdad den 21 augusti 193 0 •• 

över ifrågavarande lagförslag har stora utskottet tidigare a vgivit ut 

lAt nnde ooh uti botänke..nde NQ 10/1947 föroslagi t en ändring beträffa nde 

§ 112 mom. 1 punkt 1), varigenom RvdrP.g e t för legoavgifter för jord 

icke finge stiga till hög r a belopp än vad som bestämts som n e ttoa vkast

ning för samma areal jord enligt i kommunen fastställda grunder. 

Då landstinget icke godkänt stora utskottets berörda betänkande, h a r 

ärendet återremitterats till stora utskottet för avgivande av nytt ut

låtande beträffQ.nde berörda ändringsförslag samt dessutom angående en 

ändring i ~ 119. 

Stora utskottet hnr vid förnyad behandling av ~ 112 i försl aget vid-

blivit sitt i ärendet avgivna betänkande. 

Den av l andstinget vidtagna omstiliseringen av sista momentet i ·;1 

119 S i förs lagc t godmänd0 s av stora ut skottet. 

På grund av ovRnståendo får storP. uts\cottot vördsamt föreslå 

P tt :tfr 8g:r:>vRrP.nde l~qf"örsla~ p; odkänne s enligt 

stora utskottets betänkande NQ 10/1947 me d don 

ändring landstinget beslutit vidtaga i sista 

momentet av ~ 119. 

Marie hamn den 27 november 1947. 

Närvarande i 

Eli s .Andersson 
" Gustaf Jansson, 

pe:;·e_~_ 
Carl Carlson . 

-TT er Johans son . 

utskott e t& ordföranden Carl Carlson samt 10damöternn 

Arvidsson, Be ngtz, Carl Holmqvist, Hjalmar Holmqvist, 

Iarson, Lindblom och Nordman. 
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