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LAG UTSKOTTETS be tänkande NQ 16/1948 med anled

ning av landskapsnämndens framstä11ning till Ålands 

lanas ting (l\1
Q 27 /1948)- med f'örs lag t i"Tl 1.andskaps

lag angående ändring av landskapslagen om kommu-

nallag för landskommunerna i-landskapet Åland, 
utfärdad den 21 augusti 1930. 

Med anledning av .förenämnda framställning, varöver landstinget inbe
gärt lti.gutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla .föl-
jande f 

Under förutsättning att landstinget godkänner lagutskottets 1 betän

kandet NQ 15/1948 gjorda .förslag till antugande av . landskapsl~g om för

skottsuppbörd nv kommunalskatt och folkpensionspremier i landskapet Åland 

är det nödvändigt, att landstinget antager landskapslng jämväl i det av~ 
seende, varom nu är ifrP~q. ~tskottet 0~fRttar därför lagstiftningsinitia
tivet i Princip, men hAr beträ~fande redi~eringen av lagtexten gjort 

särskilda ändringsförslag, vilka främst ~änföra sig till lagens ingress, 

-~ 74 och slutet av lagen samt utan närmare motivering framgå ur texten. 

Utskottet får därför, under nfunnd förutsättning, för landstinget 
vördsammast föreslå, 

att landstinget v~lle antaga nedanstående 
L a n a s k e p s 1 ~ g 

nngående ändring ay landsk"lpslagen om kommuno.llng f'ör landskommunerna 
i landskapet AlRnd, ut~ärdad don 21 augusti 1930. 

På framställning av Ålands 18.ndskapsnämnd har Ålands landsting anta~ 
gib nedanstående 

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

angående ändrihg av lanO.slrnpslagen om kommunallag för landskommunerna 1 
lendskapet Åland, utfärdad den 21 augu sti 1930. 

I enlighet med Ålands landstings be slut skola 73, 74 och 75 ~~ i lnttd

skapslagen den 21 nugusti 19.30 ·om kommunallag för landskommunorna i land

skapet Åland {9/1930) 1 74 ~sådan den ändrad lyder i landskapslagon den 
22 februari . 1946 (9/194$ erhålla följande ändrade lydelse1 

73 ~. ; 

F.1'r VRrje finc.nsår skcll fastställns budget. Finqnsåret sammanfaller 
mea kalender året. 

I budgeten skola upptagas det föregående årets uppsknttade behållning 

el ler brist, det uppskattade belopp av under c1 et före.gående år<::t verk
ställda förskottsinnchållanden av skntt~ som vid den slutliga redovis~ 
~ingen erhålles av staten, egentliga utgifter och inkomster samt särskilt 

kapitalutgifter oc.h -inkomster för f'inqnåret. Till utgifter hänföras jäm-
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väl anslag för oförutsedd~ behov, reserveringar.för vissa emotsedda be

hov, cverföringar till fonder och avskrivningar. 
Uti budgeten skola anvisas för utgifternas bestridande erforderliga 

medel, och skall det belopp, som för bestridande av godkända utgifter.mås

te hopbringas av kornmun6ns n'f; dlemmar, fastställas som kommunalskatt för 

finans året. 
Utan hinder av vad i 2 mom. är sagt kan -beträffande kommunala affärs-

företag i budgeten uppt~~::i.s. enbart aeras vinst eller förlust• 
Vi<l <1runc'l

0
nae ev feste fonder sl<ole fullmäktige för desamma antaga · 

stadgar, inne f2,ttande före skrifter angående fo:i;idernas ändamål och för

kovrande samt deras användning och förvaltning i övrigt, och kunna så

dana fonders EJgna utgifter och inkomster lämnas utom budgeten. 
Budgetförslage'G uppgöres av kommunalnämnden. De särskildo. styrelser 

eller personer, vilka blivit tillsDtt8. för vissa verkställighets- eller 

förvaltningsåtgärder, äga i god tid till nämnden avlämna specialförslag 

för fin~nsåret över de utgifter och inkomster, som till deras förvalt-

ning höra. 
74 ~-

Budgetförslag bör vara så tidigt uppgjort, att detsamma vid kommunal~ 
fullmäktiges samrnanträde i november eller december månader, varom stadgas 

i 18 ~ ., kan ti 11 granskning frrcmläggns. se dan denna f ö-rsiggåt t, samt 

frågor em nya utgifter, vilka i förslaget förekomma, blivit avgjorda. 

skall detta jämte koromunalf'Ll.llmäktiges beslut överlämnas till kommunal-

nämnden, som har att i förslaget införa av fullmäktige beslutna ändringar 

och tillägg samt ofördröjligen på grund av det fastställda budgetför'sla~ 
get upprätta debiterings- och uppbördslängd• Därvid bör den del av i 73 

~ omförmäldR kommunalskott för finonsåret, som kommun ej är berättigad 
att erhålla av staten såsom förskottsbetnlning ellor uppbära såsom för

skott av de skattskyldiga i enlighet med vnd därom är särskilt stadgnt , 

i början av finansåret till utgörande fördelas på dem, vilka undor före .. 

gående finansår varit skattskyldiga medlemmar av komrnunQlo Samtidigt skilV 

på dessa skettsl-cyldiga till utgörande fördelas kommunalskatten för de t 

närmast föregående finansåret, minskEtt rrod den del; som av densanmm i 

förskott uppburits eller aebitcrats vid under föregående år verkställd 

besknttning. 
Kommunalnämnden skall, sedf:',n prövningsnämndens erbete e.vslut ats ocb e 

ter debiteringen av det lagst~dgade förskottet förrättats~ verkställa 

den i nr egåendo moment omförmäldR egentliga debiteringen. Härvid sl{n ll 

envar skattskyldig tillräknas såsom avkortning, ~ad wider föregåend~ ~ 
såsom för' skott på kommunalskatt av honom innehållits eller debJternts , 

-- -----~---:-------;--------

och resten påföras den skattskyl~ige. . 

- L - eu . amnirn~sfonf'!, ktmnq fullmäktig;e p 0 f .. . Finnes i kommun <:11ra tt t j .. · . 

n~ng av kommunalnämnden antingen i samband med handläggninge: ramstall-
forslaget eller senare, innan det belopp av budget-.. , som enligt 1 mom. skall upp-

1 a ga ordnina och d · k baras per skattöre, fastställts i· st d ·d . 
gondens stadgar befrlutn om ro·· h '". . . o me ia ttagande av 

~ r OJning av det belopp 1 
genom besknttning i ft .. 1 som ska 1 uttagas 

sy e att oka sketteut "ä • . 
ning av detta be lo . J mningsfonden, eller om sänk-

PP genom anlitnnde av sa~da fonds till 
0 

Det belri · 
0 

gangar. 
pp, som skell u;pbärns per skatt·· , h... ore, kan e.v korom'LUlalnämnden 

OJaS med högst femtio pcnni. 

75 ~· 
Debiterings- och uppbörd i ·· d s ang en skl 11 innehålla upp · ft 

0 

sknt tskyldigs na~nn. och b t d · gi pa varje 
J. os a samt det h 0 f.. · 

och den härför beräkn d k . .. onom pa orda nntalet skattören 
.. a e s atten avensom det b 1 . .. 

erlag;gande som förskott b . e opp' vilk6t for skn ttens 
upp urits 0ller debiter t L" 

innehålla särskilda kolumner f.. a s • angden skall jämväl 
or 0rlngdn och oguldna skatter. 

-------~- .... 

Denna lnndskaps lag träder omedelbart i kraft . .. 0 

januari 1949. För år 1948 k 11 och tillam.pas f ran den 1 
lRgen den 21 . s a taxering verkställas enligt landskaps-

. r1ugusti 1930 nm kommunalla f"' 
hand och, på sätt i '74 o«h '75 ~~ ' g or landskoinmunerna i landskapet 
i förstnämnd 1 d . . i rennn lqnaskRpslag SRmt 76 och 77 ~S 

a an skapslag föreskriv"t d J• år 1949 deb"t . .- .. l s, en del av kommunalskatten för 
l eras, som kommun eJ ar berättigad att d la av st t n (., un er sagda år erhål-

a en sasom förskottsbBtalnin elle .. 0 

Kkattskyldiga i enlighE-t d .. g r uppbara sasom förskott av de 
d1g under är 1948 o • me vad• darom är särskilt stadgat• Har skattskyl-

h c,ft inkomst pa grund nv gåva arv ell 
.eller v:lnst genom tillfälli r·· .. . ,, er testamente g orsalJning av fast 11 1 .. 

. därför påförd skntt h'"j . e er os e gendom, skall 
· - o 8S med ett bolop t erläagas r· d . p, mo svarande den sk8tt som bör 

o or so.g a inkomst enligt don för år 1949 .. , 
taxeringen per sk" tt" 

8
o

1 
gallande för skot tsut -

c . ore • a undn fastställd r·· h... . 
extraordinarie inkomst r·· k or OJning betre.ktas såsom 

or ommunen. , 

Mrtriehrtmn den 6 oktober 1948 • 

På lagutskottets ,vägnnr: 

/H '):;J ....... ~.- 4 
'l'or Srenninffe'? 

Närvarande i utskottet•,Tor •· Brenning ordf H J , •, erman Metts son, Gunn.~ r 

"'nsson; J .A •. C\,iöbll'Jm l'JCh P0ul PåvRls • 
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