
_lands landskaps nämnds 

framställning till ~lands landsting med för-

slag till landska~slag ang~ende ändring av 

N;o 33/1-148 . landskapsla.gen om· kommunalförvaltning i Marie-

hamn, utfärdad den 14 juli 1948 . 

De s . k . g1·und - ocn barnavdrag en samt m&Jximibeloppet för det av-

dr~g, som be vi 1 jas :p8. grund av väsentlig necl g Ct ng av skattebetalning s-

förmågan genom fLirsC.irjning av anhörig eller sjukdom vid kommunalbe-

skattningen ha.va under de senaste '.i.ren på grund av penningvärdets ne d-

gång ändrats tid efter annan saväl i riket som i landskapet . Enlig t 

nu gällande stadganden utgör i Marie.hamn grnndavdraget 16 . 000 

24 . 000 mar~, då inkomsten icke överstiger 3$ . 000 mark . Överstiger 

skatt skyldigs inkomst' 36 . ooo mark, får från inkornstfiln avdragas en 

del av g.r.undavdraget, under förutsättning att inkomsten icke över-

stiger 90 . 000 m rk. Barnavdraget ater,utgör .. 12 . 000 - 18 . 000 mark 

för,varje barn eller :;adoptivbarn , .som före . s~mtteårets ingång icke 

fyllt sexton 
0 ar . Avdraget för väsentligen nedsatt skat tebetalnin8 s-

förm1ga genom förs örjning av ~ä~a anförvanter eller till följd av 

egen eller riärst ~ende persons sjukdom,.olycksfall eller annan s å dan 

orsak, är fastställt till högst 50 . 000 mark . ,på landsbygden äro av-



. ~ 

dragen enligt nu gällande s taQ.gande n, grundavdraget .3. 000 - 12. 000 Riksdagens l ag - och eK"onomiutskott har i sitt betenkande beslu-

mark, då inkor:1sten icke överstiger 20.000 mark, samt 90 - 10 .% av det tat förorda godkännande av· förenämnda avdrag i oförändrad form, 

fastställda avdraget, då inkomsten överstiger 20.000 men icke 40.000 förutom att grundavdragens belopn i landskom_mun enligt utskottets 

mark, barnavdraget minst 2.000 och högst 8.000 ~ark samt avdraget för uppfattning bOJ"de utgöra 10.000 - 20.000 mark. Landskapsnämnden ta-

försörjning av anförvanter el le~ egen eller närstående nersons sjuk- ger sig friheten från ut sk_?t tsbetänkandet citera föl ja.nde $ 

dom m.m. högst 40.000 mark. 
"I propositionens motive-ring har anförts, att sedan belopren av 

I rike4 har Re geringen den 23 september detta år till Riksdagen barn- och grundavdragen senast genom lag höjts, dessa förhöjninga r 

ingivet proposition rr;ed förslag till ändring a v förordningarna om blivit otilJ:rti.cklig a på grund ev nedgiingen i penningvärdet, vilket 

kommunalförvaltning, där tidigare nämnda avd :rag upptagits till föl- framgår bl.a~ därav, att såväl pris- som lönenivån under sagda tid 

stigit med ungefii.r en tredjedel. På grund härav föreslås i propo-

, Grundavdrag et. 
sitionen, att barnavdragen måtte höjas i landskomrnun till 10.0CO -

L stad. Bå landet. 20.000 mRrk och i stad till resp. 16.000 - 24~000 mark. I lands-

20.000 - 36.000 mark. .15.000 - 25.000 mark. kommun skulle maximibeloppet av grundavdraget höjas till 15.000 -

Barnavdraget. 
25.000 mark samt i stad till resp. 20.000 - 36.000 mark. Vidare 

I stad. På landet. · föres lås, att InL' ximi be loppet ·för det avdrag, som beviljas på grunCl 

16.000 - 24.000 mark. 10.000 - 20.000 mark. av en väs entlig nedg~ng av skattebetalning sförmågan genom försörj-

· Avdraget vi d väsentlig nedg8.ng av skat t ebetalningsförmågan genom ning av närst &ende anhörig eller vederbörandes egen eller honom när -

försörjning av ntirstående m.m. 
stående persons å lderdom, sjukdom, olycksfall eller annan dylik 

I stad. På landet. orsak, skulle hö jas frå n nuvarande 50.000 mark till 60.000 mark. 

60.0QO mark. , 60.000 mark . Utskot tet har kunnat förena sig om den i propositionens motiver:in 



uttalade uppfattningen, a t t barn- och grunda vdragens belo:wvid kom-

munalbeska t t:;ningen pa grund av nedgången i penningvärdet bo!'de höja , 

Då ibevnadskos 1~ nadsindwx , som i januari 1943 var 184 och i sistlidna 

augusti mån~d 816, u~der_ sagd~ tid stigit c:a 4,5 gånger, borde sagda 

vid kommunalbeskattningen tillåtna avdrag vara i motsvara nde mån 

större i jämföre l se med 1943 års avdrag, därest man skulle följa 

levnadskostnadsindexets stegrin~ En så stor förhöjning förutses 

likväl icke i regeringens proposition . J- andra sidan bör beaktas , 

at t, därest barn- och grundavdragsbelopnen avsevärt höjas , skatte -

bördan kommer att åvälvas ett mindre antal s}:a t tebetalare än tidi-

gare och att barnrika kortrrrluner kunna råka i ekonom1ska svårigheter . 

Vi,d .sådant ;förh8.11Bnpe ~ar utskottet beslutat förorda ,godkänrn:inde1: 

qv sagda avdrag i övrigt i oförändrad form, förutom att grundavdra-

g,ens belop,p i lands.koml'l'lun enligt utskottets uppfattni~g borde utgör a . 

endast 10 . 000 - 20 . 000 mark . Därjämte har utskottet vidtagit den 

änd r ingen , att de nya stadgandena .borde tillämpas redan vid den kom-

munalbeskattning , s om bör verkställas med avseende å innevarande 

års inkomster, emedan det vore skäl a t t omedelbart bringa de före -

s~agna skattelättn~derna i kraft och en dylik anordning enligt er-

h~llna uppgifter i praktiken kan förverkligas . " 

Landskap snämnden, som nu s~~ rom tidigare utg~tr fran, att de skatt-

skyldiga i land s1rapets kommuner vid konnnunalbeskattningen skola f å 

åt njuta sam!"la avdraO'sförmåne r s an de skatt skyldiga i rikets kommu-

ner har här nedan uppgjort förslag till ändring av 87 § i l andskaps-

lagen om kommunalförvaltning· i Mariehamn, och i en följande fram -

ställning skall förslag göras om ändring av 121 § i landskapslagen 

om kommunallag för lundskommunerna. Som grund för förslagen har 

lagts Riksdagens lag- och elconomiutskot ts f örenärnnda betänkande • 

Med hänsyn likväl till Landstingets tidigare intagna ståndpunkt be-

träffande minim:lgrö.nsen för barnavdraget i landskonununt::rna har land-

S ·i·n del i· a.etta avseende· stannat vid 6 . 000 mark runt skapsnänmden för 

ansett att maximigränsen bör fastställas till 18 . 000 mark. En 

minoritet i landslrapsnämnden ansag att maxim-igränsen borde vara 

20 . 000 mark . Detta för att de skattskyldiga i landskapet i lag-

stiftningen skola beredas möjlighet till sarrrrna avdrag som de skatt-

skyldiga i rikets ~ommuner . 

Hänvisande till förestående får l~dskapsnämnden vördsammast fö -

relägga Landstinget till antagande nedansttende 

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

angående ändring av landskapslagen om kormnunalförvaltning i Marie -



- · 
hamn, utfärdad cJen 14 juli 1948. 

På framställning av ] lands l andskapsnämnd har i> lands landsting 

beslutat, att 87 §i landskapslagen den 14 juli 1948 om kom.munaliör-

val tning i Mariehamn ( 22/19 48) skal 1 erhålla följande ändrade lyde1 se 

87 §. 

Från skattskyldig persons inkomst skall, i enlighet rred vad stads -

fullmäktige beslutat f.ör den taxering, som för varje år skall förrät -

tas, avdragas minst sextontusen och högst tjugofyra tusen mark för 

varje barn eller adoptivbarn, som han pä grund av sin försörjning s -

plikt under skatteåret försörjt och som före skatteårets ingång icke 

fyllt sexton ~r· . Då hustru skilt beskattas, må avdraget göras en -

, dast fråp den makes inkomst, vilken ensam eller huvudsakligen för-

sörjt barnet. För barn, som självt har inkomst, må avdrag göras 

blott till den del sagda inkomst understigit ~et av st~dsfullmäkt ige 

fastställda belop~et. 

Överstiger skattskyldig IJer.sons och hans makas sammanlagda in-

komst efter i § § 84, 85 och 86 nämnda avdrag jämte i föregående 

moment stadgat barnavdrag icke etthundratjugotusen mark, må därifrån 

göras ytterligare följande grundavdrag~ 

Då inkomsten icke överstiger femtiotusen mark ,. minst tjugotusen 

--.-.- · 

och högst trettiosextusen mark, i enlighet med vad stadsfullmäktige 

för: varje år be sluta samt, då inkomsten 

men icke 54.000 mark, 95 % av det fastställda av överstiger 50.000, draget-
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På landskapsnämndens vägnar; 

Då äkta makar skola sktlt beskattas, skall erundavdraget faststä 
Lantråd 

las på grund av deras sammanlagda inkomst och avdraget. göras från 
Viktor Strandfält• 

den makes inkomst, som haft den större inkomsten. 
Landskaps sekreterare 

Har skattskyJ,.clig persons ska 1, tebet~lningsförmåga genom underhåll 
Ch. Stormbom. 

av nära anförva~ter eller till följd av egen eller närstående pers ~ 

sjukdom, olycksfall eller annan sadan, orsak väs entl igen nedgåt t, .ka r 

från inlk:omsten ~vdragas Jtiögst sextiotusen-mark. Från avliden pers or. 

inkomst kan eft~r· prövnim.g avdrag gör~s eller hans · dödsbo beviljas 

fullständig bef~ielse fran skatt , därest filan efterJämnat änka, ofö r -

sörjda barn ell~r andra &rvingar, vil~a Vl>lrlt beroende av honom för 

sin försörjning. Har skattskyldig avlidit efter det beskattningen 

verkställts, ku~na fullmäktige, om de~ avlidne efterlämnat änka, o -

försörjda barn 1$ller and:r;>a arvingar, vilka för sin utkomst varit be -

roe nde av hans förvärv oiih omständigheterna äro särdeles ÖlllI"lande, på 

ansökning efter prövning.medgiva delvis eller fullständig befrielse 

från skatt ens erläggande i; 

Denna lanC.skqpslag tillämpas flirsta grngen vid den kommunalbeskat 

ning, som förrättas på gvund av 1948 urs ~nkomster. 

Mariehamn den 9 november 1948 . 


