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STORA UTSKOTTETS betänkande N~ 4/1958 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning 

till Åla nds landsting med förslag till landskaps

l ag om grunderna för uppbärande av skatt till 

landskapet Åland. (13/1958) 
Landstinget, som i ärendet f å tt mottaga l ag- och ekonomiutskottets 

betänka nde Ng 5/1958 i hc, r dä röver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Utskottet h0 r under beha ndlingen av lagförslaget hört lantrådet 

Hugo Johansson, landskapssekreteraren Rolf Sundman och landskapskamre

raren Curt Carlsson. 

Beträffande lagförslagets 2 § ha r utskottet icke följt lag- och 

ekonomiutskottets rekommendation enär det, såsom lantrådet framhöll~ 

kan vara av behovet påkallat att snabbt kunna hopbringa medel t.ex. i

f a ll en stor utgiftspost icke skulle kompenseras och då det åtminstone 

för närvarande är svårt att få pengar på annat sätt. Utskottet anser 

därför att skattelängden för det år, som föregå r det, då beslutet om 

uppbärande av landskapsskatt fattas , skulle få läggas till grund för 

uppbärandet av tillfällig extra landskapsskatt , vilket skulle innebära 

a tt skatteT.äret finge bestämmas till tidigast det ka lenderår, som före

går det år beslut om uppbärande av skatten fattas. 

De avhörda sakkunniga ha framhållit att l a ndskap s ska t t en ej borde 

överstiga 1 ma rk per skattöre och icke understiga 20 penni ävensom att 

den föreslagna höjningen av minimigränsen till 500 mark skulle medföra 

att ett relativt stort antal ska ttebet a lare bleve befriade från att er

l ägga landskapsska tt. På grund härav · ansåg sig utskottet, som utgår 

från att landskapsskatten icke borde u vtaga s med mer än 50 penni per 

ska ttöre, böra föreslå att mini:migränsen för skattskyldigheten skulle 

bli den av landskapsstyrelsen föreslagna 300 mark~ 

Utskottet ha r slutligen ansett att iO § 2 mom. såsom överflödigt 

kunde utgå • 

I övrigt ha r utskottet ansett sig kunna omfatta l ag- och ekonomiut

skottets f örslag, förutom a tt rubriken någo t förkortats och ingress in

förts. 

Hänvi sande till det a nförda fö reslår stora utskottet vördsamt anta

gande av 

L a ndsk aps l ag 

om uppbärande avEka tt till l andskapet Åla nd. 

I enlighet med Ålands l a n dstings bes lut stadgas~ 

1 kap. 

Allmänna s tadganden. 
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1 §. 
(som lag- och ekonomiutskottet) 

2 §. 
Landskapsskatt erlägges för den inkomst skattskyldig haft under 

det skatteår, för vilket landstinget i enlighet med 1 § beslutat att 

sådan skatt ska ll påföras. 

Skatteåret sammanfa ller med kalenderåret. Skatteåret må icke be

stämmas till tidigare år än det, varunder beslut om uppbärande av 

landskapsskatt fattats. Vid uppbärande av tillfällig extra inkomstskatt 

må ska tteåret dock fastställas till närmast föregå ende år. 

3-4 ~§ 
( som lag - och ekonomiutskottet) 

5 ~ . 

Då landstinget beslut er, att landskapsska tt för ett eller flere å r 

skall påföras, äger l a ndstinget samt i digt besluta, enligt vilket belopp 

per skattöre skatten skall beräknas. Detta belopp må f a stställ a s till 

visst be lopp i ma rk eller till bråkdel av ma rk. 

Ska ttens be l opp utjämnas nedå t till jämnt tiot a l ma rk. Är be l oppet 

mindre än trehundra mark, ska ll ska tt icke påföras den skattskyldi ge. 

6-9 §§ 
(som lag- och ekonomiutskottet) 

10 §. 
Envar, som försummar att inom utsatt tid erlägga ska tt, som utgår 

enligt denna l andskaps l a g , vare skyl dig att på det tiil betalning för

fallna skattebeloppet från den dag skatten senast hade bort erläggas 

till bet a lningsdagen i skattetillägg för varje fullt belopp av ett

hundra mark erlägga en årlig ränta av to l v procent. 

Om avskrivning av landskapsskatt ba~luter landskapsstyrelsen. 

11- 14 §§. 
(som l ag- och ekonomiutskottet) 

Mariehamn den ·20 mars 1958e 
vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföra nden Ma rtin Isa ksson , viceordföranden 
Gideon Mattsson samt ledamQterna Ruben Björke, Gustaf Ek, Philip Eklöf, 
Gustaf .. J a nsson, Georg Leandersson, Ragna Sanders, Bertel Söderlund och 
Edvin Ostling. 
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