
N:o 3/1947. 

STORA UTSKOT I'ETS betänkande N:o 3/1947 med 

anledning av lanr'I E kapsnämno ens framställning 

till Ålands landsting med förslag till l a nd-

skapslag om ändring av lanrskapsl agen om kom

munallag för lanrskommunerna i landskapet Å-

land, utfärdad den 21 augusti 1930e 

Ålanns lanasting har vid andra behandlingen av ifrågavarande lagför

slag gjort sådan ändring i stora utskottets betänkande N:o 1/1947, att 

i lagförslap:ets första moment i nästsista raden ordet "såframt" ändrats 

till ''till den deln samt som nytt moment införts ett stadgande av följan -

de lydelse: 

"Då äkta makar skilt beskattas, skall grundavdraget fastställas på 

grund av deras sammanlagda inkomst och avdraget göras från den makes in-

komst, som haft aep större inkomsten." / 

Med anledning av sagda äncrring har ärendet återremitterats till stora 

utskottet för avgivande av utlåtande däröver. 

Stora utskottet har vid förnyao behan:Jling av lagförslaget beslutat 

omfatta sagda ändring och föreslår därför vördsamt 

att lanflstinget ville antaga nedanstående 

landskaps lag: 

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

a ngående ändring av lands kaps lagen om kommunallag för lanas kommunerna i 

l an0skapet Åland, utfärdad den 21 augusti 1930. 

På framställnln~ av Ålands landskapsnämno har Ålands landsting anta

g i t neaanstående 

Lanas kaps lag 

angående änartng a v lannskapslagen om kommuna llag för landskornmunerna l 

landskapet Åland, utfärdad den 21 augusti 1930 .. 

I enll[!het med Ålands landstings beslut skall§ 121 i landskapslagen 

d en 21 au~ustl 1930 om kommuna llag för lanasko.mmunerna i lanas kapet Å-
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_And ssdl'.'lnt nämnda lagrum lyder i lnnr'lsJrnps higen den 22 februari 194.6_. (~ r-

18lln följande ändrade lydelse: 

§ 121. 

Från skattskylnig persons inkomst skall, i enlighet med vnd kommunnl-

'ullmäktige för den taxering, som för varje år skall förrättas, besluta, 

iåsom barnavdrag ytterligare avdragas minst tvåtusen och högst åttatusen 

iark för varje barn eller adoptivbarn, som han på grund av sin försörj-

d .. ngsplikt under skatteåret försörjt och som . före skatteårets ingång icke 

'yllt sexton år. Då hustru skilt besknttas, må avdraget göras endnst från 

len makes inkomst, vilken ensam eller huvudsakligen försörjt barnet, För 

rarn, sDm sj~lvt har inkomst, må avdrag görns blott till den del sagda in-

:omst understigit det av kommunalfullmäktige fastställda beloppeto 

Öv erstiger skattskyldig persons och hans makas sammanlagda inkomst efter 
I 

H 110, 111 och -112 nämnda ElVdrng jämte i föregående moment stadgat barn ... 

vdr"g icke fyratio t usen mFirk, må därifrfn göras ytterligare följnnde av-

rag: 

D$ inkomsten icke överstiger tjugotusen mark, minst tretusen och högst 

·olvtusen mnrk, i enlighet med vad kommunalfullmäktige för varje år beslu-

B SCTmt, då inkomsten 

verstiger 20.000, men icke 23.000 mark, 90 % av aet fastställda avdraget 
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rund av a'E'ras sammanlagd a inkomst och avdrnget göras från den lnakes in~ 

omst, som hPft aen större inkomsten. 

Har skAttskyl~tg persons skattebetalning sförmåga genom underh å ll av nära 

nförv Fmter eller till följd nv egen eller närstående persons sjukdom, o"" 

ycksfall eller annan sådan orsak väsentligen nedgått, knn från inkomsten 

vdraga s höst trettiotusen rnnrk. Från avliden persons inkomst knn eft er 

rövning avarag göras eller hans dödsbo beviljns fullständig befrieJ.se från 

katt, aärest han efterlämnat änka, oförsörjda barn eller andrn arvingar, 

ilka vririt beroende av honom för sin försörjning •. 

Hnr skattskylnig avlidit efter aet beskattningen verkställts, kunna f-cill-

~ktige, om den nvlidne efterlämnflt ~nka, oförsö~jda barn eller andra arvin-

Br, vilka för sin utkomst varit beroende av hans förvärv och omständi8he-

erna äro särdeles ömman:Je, på ansökning efter prövning medgiva delvis e ller 

allstendtg befrielse från skattens erläggande. 

Dennn h1g tillämpas första gånp:en vid den kommtmalbeskB.ttning, som för-, 

ittas på gruna ~v 1947 års inkomster. 

Mariehamn den 24 februari 1947. 

Närvarande i utskottet: oraföranden Carl Carlsson samt ledamöterna El is 

tdersson, Arvidsson, ~emgtz, Hjnlmar Holmqvlst, Gustaf Jansson, Larson, 

.ndblom och Nordman samt suppleanten Åkerblom, 
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