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STORA UTSKOTTETS betänkande NQ 1/1947 med an

ledning av landskapsnämndens framställning till 
'la nr s 1 ann st in~ mecl f5rsla·~ ti 11 land skapslag 

om ändring av landskapsla gen om kommunallag för 

landskommunerna i landskapet .hand, utfärdad den 

21 augusti 1930. 

Dä ifrågavarande lagförslag av landstinget vid senaste höstsession 
rltterades till stora utskottet i och för avgivande av utlåtande beslöt 

Jkottet efter omröstning att ärendet skulle bordläggas till landstin-

;s vintersession i februari mänaa 1947 • ehär den tillärnade lagen i var
fall icke skulle bliva färdig att tillämpas vid taxeringen av 1946 års 

comster och det ansågs nödvändigt att landstingsmedlemrnarna finge tid 

sig att införskaffa uppgifter och göra sig underrättade om verkningarna 

i tillämpningen vid sagda ~axering av den förhöjning av grund- .och. 
~navdragen, som infördes genom lnndskapslagen den 22 februari 1946. 

I enl1gbet me' sitt tidigare fatta.de beslut har stora utskottet nu 
)tagit ärendet till förnyad behandling. Därvid voro ut skottets samtliga. 

llemmar ense om, . att de i förenämnda lag bestämda avdragen på grund av 

1ningvärde ts fä' sämring och lB vnadskos tnadernas stegring blivit otill-

~kliga samt att lRgförslaget där ftic' nu borde slutbehandlas och 1 huvud... l a-

t godkännas Vid denna 1anc'lstingssession f8r Att de nya bestfumnelserna 
ifrågaVAranae skRttelättn~aer skulle kri.nnR tillämpas vid taxeringen _ 

1947 års inkomster. Någon ny framställning från landskapsnämnden med 

rmare utre4n1ng i enlighet med lagutskottets betänkande ansåg utskottet 

nligen ej vara nödvändig, emedan landstingsmännen väl kände till för-
\ 

llandena i de olika kommunerna. 
Såsom tidigare nämnts.omfattade utskottet enhälligt i huvudsak land

i:)..panämnaens lAgftlrslag. Efter omröstning beslöts do~k att l.ägre gränsen 
r barn- och grundavdrag skulle föreslås till respektive 2•000 och 3~000 

Pk; enär · det för små och fattiga kommuner kunde bliva betungande att 

yilja större avdrag, om större skatteobjekt saknades och en stor del av 

· kommuns ·medlemmar genom avdragen bleve skattefria. på sanma grunder 
s,löt utskottet efter omröstning att inkomstens maximigräns för 1 2 mom. 
stämda avdrag skulle utsättas till fyratiotusen mark i stället för av 

ndakapsnämnden föres1agna femtiotusen mar~. För att underlätta ut:räk~· 

nge_n av ·nästnämnda avdrag ansåg utskottet, att procentsatsen av avdt'a

t 1 förhållande till in~omatens storlek slrulie b~rälmas i jämna tiotal 

ocent •- . ·c 

Med hänvisning till vad ovan trAmhå111ts föreslå~ stora utskottet vörd 
mt 

- I 
I 

, :ra-

:1et 

1a 
I 

aps-

. ric ~ -

Cl 

en-

llet 

I ga 



-2-

att landstinget ville antaga nedanstående lan\( 
skapslag: 

L a n ~ s k a p s l a g 
an~ 8enoe ännring av landskapslagen om kommunallag för landskommunerna 1 I 
landskapet Åland, utfärdad den 21 augusti 1930. 

På framställning av Ålands landskapsnämnd har hands landsting antagit 

nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om komnru.nallag för landskommunerna 1 
landskapet Åland, utfärdad den 21 augusti 1930. 

. I enlighet med Ålands landstings beslut skall ~ 121 i landakapslagen 

den 21 augusti 1930 om kommunallag för lnndskomrnunerna i landskapet Åland 

Eådant nämnda lagrum lyder i landskapslagen den 22 februari 1946 erhåll 
. ' a 

följande ändrade lydelses 

-§ 121. 
Från skattskyloig pPrsons inkomst s'!r!'.l.11 , 1 enli~het med vad kommunal .. 

fullmäktige för den taxering, som :för varje år skall för rättas besluta I 
I . I I 

såsom barnavdrag ytterligare avdragas minst tvåtusen och högst åttatusen 

ma~k för varje barn eller adoptivbarn, som han på grund av sin färeörjni 

plikt under skatteå' et försörjt och som före skatte årEJts .ingång icke fyllt 

sexton å:> • Då hustru skilt bekskattas, må avdraget gÖra.s endast från den J 

makes inkomst, vilken ens am eller huvudsakligen försörjt barnet. För barn 

som själv hr.:tr inkomst, må avdrRg görRs blott, så.f'ramt sagda inkomst under~ 
stigit det av kommunalfullmäktige fastställda beloppet. 

överstiger skattt:ikyldig persons och hans m.9.kas sammanlagda inkoms t ef .. 

ter i §§ 110, 111 och 112 nämnda avdrag jämte 1 föregående moment stadgat 

barnavdrag icke .f.1ratiotusen mark, må därifrån göras ytterligare föl j ande ' 

avdrag, 

Då inkomsten icke 
. ' 

överstiger tjugotusen mark, minst tre tusen och högst 

tolvtusen mark, i enlighet med vad kommunalfullmäktige för varje år be ... 

sluta samt, då inkomsten 

överstiger 20.000, men icke 23 .,000 mark., 90 % av det fastställda avdraget 

" 23 t00Q I " " 26 .ooo ff 80 " n " " Il 

" 26 .ooo, " " 28.000 " 10 Il " " " Il 

ff 28-,000°, " " 30~0()0 " 60 " " !! Il " 
Il 30.000. Il Il 32 . 000 Il 50 Il Il Il Il " 
Il 32 .ooo' " " 34.00C " 40 " " Il Il Il 

rt 34.ooo, " " 36.000 Il 30 11 .. Il Il Il 

It 36.000, " fl 38.000 " 20 Il Il " Il " I. 

" 38.000, Il " 40.000 " 10 ,, " It Il " 
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p'11'.' 0"kattr1ryldj1; f>"'r'SODP· slrnttebeto1.rd.nri;sfi1rmå~r ~enom ~i:i~a 'erh!Sll:- av 

nära. a.nftirvante:r elle.r till följa :av egen eller närstående persons sjuk

dom~ olycksfall e1.ler annan sådan orsak väsent11g~nt. n~dgått; ' kan från in

komsten avdragas nögs't Jtrettiotusen mark. ·Från avliden pe·rsons inkomst 

kan efte~ prövning avdrag göras eller hans dodsbö beviljas ·ru11.:sständig" be~ 
frielse från sk·att !I därest nan efterlämnat änka., Öf'orsÖr.jda barh eller 

andra arvingar., vitka. va.·ri t ·beroende av honom för sin försörjning~ 
Har skattskyldiQ' avlirit ·efter det beskattning;en verl.{ställts, kunna 

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

arvingar, vilka for sin utkomst varit beroende av hans förvärv ocn om

ständigheterna äro särdeles ömmande, på ansökning efter prövning medgiva 

delvis eller fullständig befrielse från sKattens erläggande~ 

Denna lag tillämpas första gången vid den KommunalbesKattning, som 

forrättas på grund av 1947 års inkomster-. 

Marienamn den 22 februari 1947. 

~å stora utskottets vägnar: 

k!~e~ 
Carl Car1son. 

. i 

-' 
Johansson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carl Carlson samt ledamöterna 
I 

~!is Andersson, arviasson, Bengtz, Carl Holmqvist, Hjalmar ttolmqvist, 

Gustaf Jansson, Larson, Lindblom och Nordman. 
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