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:H:o 22/1936 

Till Ålands landsting. 

Såsom känt är, har l~gen om inkomst- och förmögenhetsskatt av 
den 5 december 1924 genom lag av den 14 decBmber 1935 undergått 
bland annat en sådan förändring, att ett stort antal ska ttskyl
diga, vilka förut erlagt berörda skatt och på grund därav enligt 
§ 21 i lagen. om självstyrelse för Åland, given den 6 traj 1920, 
även landskapsskatt, numera befriats från skyldigheten att be
tala förstnämnda skatt och till följd därav också landskapsskatt. 
De som ny$snämhda skatter numera åvila, äro fördenskull få till 
antalet och komma därigenom att kännbart betungas av landskaps
skatten. 

Utan någon närmare motivering inses sj älvklart, .att ovan
nämnda sakförhållande betingar en sådan ändring av § 21 i vår 
självsty-.celselag, att alla skattebetalare bliva . 1både skyldiga 
och berättigade att efter samma grunder bidraga till gäldande . 
av de med självstyrelsen förenade utgifter, för vilka ersättning 
ut statsmedel icke erhålles. 

Man måste väl ändå förutsätta, att icke ens de, som härefter 
bliva på si.dan om betalarna av landskapsskatt, äro nöjda med 
berörda lagändring.· De känna naturligtvis samhörighet med sin 
h3mbygd och önska därför efter sin förmåga taga del i betalningen 
av landskapsskatt, i all synnerhet som denna skylid ghet för dem 
kännbart unde:elättas genom avlyftandet f:v inkomst - och förmö
genhetsskatten för deras vidkommanJ.e. 

Såsom känt, har Mariehamns stad redan hitintills nödgats 
betala den större delen, ungefär 65 %, och landskommunerna till
sammans den mindre delen; omkring 35 %, av de belopp, som ut
taxerats för likviderandet av sådana landskapsutgifter, för 
vilka kompensation ur statsmedel ej beviljats. Trots den omstän
dighet en, att sagda utgifter oftast hänfört sig till anslag för 
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ändamål till landsbygdens bästa ha,r gäldandet av iftagavarande 

utgifter ägt rum efter f&mämnda synnerligen obilliga fördelnings

grundo. Men orri de genom lagändringen uppkomna ny.a grund~rna 

skola tillämpasvid bestämmandet av landskapsskatt så torde före

nämnda procentuella förhålland'e emellan staden och landskommu

nerna bli va äirtu oskäligare för staden än hitintills, men på 

~amma gång även för den del av landsbygdens befolkning,1 som 

är skyldig att erlägga inkomst- och förmögenhetsskatt. Därför 1 

och då grunden för utgörande av landskapsskatt redan före till -

koms ten av berörda lagändring ej var it skälig, ankommer det rta ·.

turligtvis på landstinget, att skyna.saniigen få denna sak i lag-

stiftningsväg ordnad på ett sätt, som motsvru:är i·ättviear1'3 fordrin

gar. 

Säkerligen vore det riktigaste, att uttangahdet av landska~s

skatten skulle ske i anslutning till den kommunala . beskattningen 

på samma sätt som hitintills i anslutning till statens allmänna 

inkomstbeskattnihg. 

Under sådant förhållande f å r jag vördsamt föreslå~ 
att landstinget ville besluta att 

före.lägga , riksdagen för antagande 

av en sålydande Ei.rrl.'img av § 2 ·1 i 

lagen om självstyrelse: 

"Landskapet ltland har rätt att 

för sitt hehov använda inkomsterna 

Eån mantalspenningar, näringsskat

ter ocli nöjesska~ter s och äg er lands

tinget besluta om dessa slatter. Li

kaledes äger landstinget i anslut

ning til~ den kommunala beskattningen 

i landslrapet fqI' landslfä.pets behov 

påbjuda en tilläggsskatt att utgå 

enligt enahanda grunder samt på föra s 

och uppbäras i samband med kommunal• 

skatten 9 liksom ock att pålägga ti 11.:.. 

fällig extra beska ttning, ävensom 

bestämma. de avgifter 9 vilka skola er

läggas i landskapsförvaltningen 

und eI' lydande myndj_ ghe ter s tjänste-

f örrä ttni ngar· och expeditioner så 

ock för anlit~nde av landskapets 
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i.nrä ttningar. 

De i denna paragrci.f å s yftade be 

slut träda i k r aft utan s t a df ä stel se 

av republikens president 9 me:n bör a · 

meddelas landshövdingen till känne

dom." 

Mariehamn den 20 feb:cuar i ·1936 ~ 

Tor sten Rothbe~g " 


