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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 9/1958 

med anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands landsting med förslag till landskaps

lag om ändring av landskapslagen om uppbärande av 

skatt till landskapet Åland och landskapslagen om 

fördelning av driftskostnaderna vid Ålands central

sjukhus (23/1958). 
Sedan landstinget över rubricerade framställning anhållit om lag

och ekonomiutskottets utlåtande, har utskottet behandlat densamma och 

därvid funnit, att i frams ·Lällningen dels föreslås en ändring av land

skapslagen om uppbärande av skatt till landskapet Åland av den 9 juli 

1958 (ÅFS 18/58) och icke såsom i framställningen angives ~8/56), 

dels en ändring av landskapslagen om fördelning av driftskostnaderna 

vid Ålands centralsjukhus av den 10 april 1958 (ÅFS 9/58), Tiå fram-

ställningen således åsyftar en ändring av tvenne landskapslagar, har 

utskottet funnit det lämpligare att uppdela framställningen och förty 

över de olika ändringsförslagen avgiva tvenne särskilda betänkanden. 

I anledning härav får lag- och ekonomiutskottet, som i övrigt om

fattar mersagda framställning, vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga följande 

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

om ändring av landskapslagen om uppbärande av skatt till landskapet 
Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 4 § landskapslagen 

den 9 juli 1958 om uppbärande av skatt till landskapet Åland 
(18/58) som följer~ 

4 §. 
Skattskyldigs skattbara inkomst beräknas enligt stadgandena i land

skapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland given den 18 juli 

1956 (20/56) och angives i skattören, varvid etthundra mark av den 
skattskyldiges inkomst motsvarar ett skattöre . 

På sjömansinkomst beräknas antalet skattören sålunda, att det av 

sjömansskatten till kommunen redovisade beloppet divideras ' med talet 
tio. 

Har skattskyldig avlidit efter det beskattningen verkställts, kan 
landskapsstyrelsen, om den avlidne efterlämnat änka, oförsörjda barn 

eller andra arvingar, vilka varit beroende av honom för sin försörj

ning och omständigheterna äro särdeles ömmande, på ansökan efter pröv

ning medgiva delvis eller fullständig befrielse från skattens erläggan- 1 
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de. Dock må landskapsstyrelsen innan b eslut därom f a ttas , införskaffa 

utlåtande från vederbörande kommunalstyrelse. 

Denna landskapslag tillämpas på inkomst från och med år 1959 ~ 

Mariehamn den 17 november 1958 . 
På lag- och ekonomiutskottets 

~ ' /. /'") 
~e:_~ . 

Valter Nordas • 

vägnar: 

Curt Carlsson . 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas , viceordföranden 

John Johansson och ledamöterna Viktor Arvidsson , Paul Blom~vist samt 

Harry Lindfors. 


