Ark No 26/1880
Forslag
til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse
i Vejle Kjøbstad, dens §§ 17 – 19.
§ 17
Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger
selv sin Formand og Næstformand.
§ 18
Inden Udgangen af hvert Aars Oktober Maaned lader Kommissionen forfatte en Fortegnelse over de Personer, der have at
svare Skat efter Formue og Lejlighed til Kommunen i det
næste Aar. Paa denne Fortegnelse optages ikke blot de,
der ved dens Affattelse have fast Ophold i Kommunen,
men ogsaa de, med hvilke saadant ikke er Tilfældet
men om hvilke det dog paa den Tid med Sikkerhed
vides, at de i mindst 4 Maaneder af næste Aar ville have
fast Ophold i Kommunen. I en særskilt Rubrik bemærkes, om de paa Fortegnelsen Optagne antages tillige at
have fast Ophold andetsteds (Lovens § 26)
§ 19
Skatteansættelsen efter Formue og Lejlighed, der fremmes saaledes, at den kan være tilendebragt inden November
Maaneds Udgang foretages dernæst paa følgende Maade.
A
For hver paa Fortegnelsen optagne Person anslaar Kommissionen i hele Hundrede af Kroner den Indtægt i Penge
eller Penges Værdi, som Vedkommende skjønnes at have
havt eller vilde have i det løbende Aar til egen
eller Familiens Underhold, Nytte eller Behagelighed
til Udvidelse af Næring eller Drift, til Formueforøgelse (med Undtagelse af Arv eller Forskud paa
Arv) til Erhvervelse af Livrente eller anden

Forsørgelse af Vedkommende selv eller Andre, saa og
til Gavn og Understøttelser.
Den saaledes udfundne Indtægt anføres i første Rubrik
med Overskrift. Anslaaet Indtægt, dog med den Undtagelse, at forsaavidt den virkelige Indtægt i et paagjældende Aar – paa Grund af Tab, Lotterigevinst m.m.
har været betydelig lavere eller højere end i de nærmest
foregaaende, uden at, den indtraadte Forandring kan
ventes at ville vedblive i Fremtiden, anføres istedetfor
den virkelige Indtægt, Middeltallet af denne og de 2
foregaaende Aars anslaaede Indtægt. I saa Fald tilføres herom en Bemærkning i Kommissionens Forhandlingsprotokol, som ikke er bestemt til Offentliggjørelse,
men hvoraf Uddrag paa Forlangende meddeles vedkommende Skattepligtige og Overligningskommissionen
B
Familieforsørgere, hvis Indtægt ikke kan anslaaes til
mindst 600 Kr ere skattefri og udelades af den til
Fremlæggelse bestemte Ligningsliste. I den for de øvrige
Skatteydere anslaaede Indtægt skeer følgende Nedsættelser
a. For de Skattepligtige, som have Familie at forsørge – hvortil navnlig regnes Hustru og Børn under Konfirmationsalderen, dog ogsaa efter Omstændighederne trængende
Slægtninge i Almindelighed – nedsættes den anslaaede
Indtægt saaledes, at der efter Familiens Størrelse
fra hvert Hundrede Kroner indtil 1000 Kr drages indtil 40 Kr
”
”
”
” mellem 1000 og 2000 Kr ” ” 15 Kr
”
”
”
”
”
2000 og 15000 Kr ” 10 Kr
hvorimod der intet Fradrag skeer for det Beløb, hvormed
en Indtægt overstiger 15.000 Kr. Af den saaledes
indrømmede Nedsættelse regnes højst
4/10 for Familier paa 3 Personer
6/10 ”
”
” 4 ”

8/10 for Familier paa 5 Personer
9/10 ”
”
” 6 ”
saa at den fulde Nedsættelse kun kan finde Anvendelse for Familier paa flere end 6 Personer, hvorimod
Familier paa kun 2 Personer ikke faa nogen Nedsættelse.
b. Med Hensyn til Indtægternes ringere eller bedre Skatteevne forandres de under B.a fremkomne Tal saaledes:
de første 300 Kr nedsættes til 20 Kr.
hvert Hundrede Kroner mellem 300 og 1000 Kr nedsættes til 40 Kr
”
”
”
” 1000 og 1500 Kr
”
” 50 ”
”
”
”
” 1500 og 2000 ”
”
” 60 ”
”
”
”
” 2000 og 2500 ”
”
” 70 ”
”
”
”
” 2500 og 3500 ”
”
” 80 ”
hvorimod der ingen Nedsættelse skeer i det Beløb, hvormed
en efter B.a. behandlet Indtægt overstiger 3500 Kr.
c. Endelig kan en yderligere Nedsættelse af Skatterne efter
Kommissionens Skjøn finde Sted paa Grund af særegne Forhold, saasom Sygdom eller byrdefulde Forpligtelser eller naar der i en Familie er flere end 5 ukonfirmerede Børn, ligesom Kommissionen ved Fastsættelsen
af Skattebeløbet kan afrunde dette op- eller nedad
til et af de nærmest følgende Tal af hele Kroner.
Den forandrede Indtægt anføres i anden Rubrik under Overskrift. Skatteindtægt.
I tredje Rubrik anføres endelig den Skat, som hver
enkelt Person har at udrede og den udfindes ved
at det Beløb, som ifølge Byraadets Beslutning i det
paagjældende Aar skal udredes efter Formue og Lejlighed med Tillæg af indtil 10 % efter Kommissionens Skjøn for at bøde paa mulige Nedsættelser
og Afgang i Aarets Løb – multipliceres med 100 og
det Udkomne divideres med Summen af de i
anden Rubrik anførte Skatteindtægter. - Kvotienten

er da den Procent, som vil være at udrede i Skat af
disse Indtægter.
Enhver, der klager over den aarlige Ligning paa Formue og
Lejlighed, bliver forinden hans Klage tages under Paakjendelse, at opfordre til ved Udfyldning af et Exemplar af vedlagte Skema at meddele de Oplysninger, han kan om sine
økonomiske Forhold, saavelsom om deres, over hvis lave
Ansættelse eller Forbigaaelse, han mener at have Grund
til at klage.
Er det Klagerens Hensigt at faa En, der er forbigaaet ved
Ligninger, ansat til Bidrag eller at faa Nogens Bidrag
forhøjet, maa han i sin Klage fremsætte udtrykkelig
Paastand derpaa; i andet Fald antages hans Hensigt,
selv om han fremhæver Andres formentlig uretfærdige Forbigaaelse eller lave Ansættelse, kun at være at bevirke
hans egen Skat nedsat. Men selv i sidstnævnte Tilfælde
maa han, om fornødent, opfodres til at navngive en
eller flere Skatteydere i Kommunen, i Sammenligning
med hvilke han særlig anser sig for at være for højt
ansat samt til ogsaa for disses Vedkommende efter
bedste Evne at udfylde bemeldte Skema. Undlader
han ganske eller tildels at give de i Skemaet forlangte
Oplysninger kan hans Klage ikke tages under Paakjendelse.
Enhver, over hvis Forbigaaelse ved Ligningen eller formentlig for lave Ansættelse der klages med udtrykkelig Begjæring om at faa ham optaget paa Ligningen eller ansat til et højere Bidrag, bliver samtidigt med, at der
i Henhold til Kjøbstad kommunallovens § 27 gives ham
Lejlighed til at udtale sig angaaende Klager, at
opfordre til for sit Vedkommende at udfylde et
Exemplar af det ovennævnte Skema.

Ark No 26/1880
Vejle Amt d. 22/10 1880.
Indenrigsministeriet har under G.
D. tilskrevet Amtet saaledes.
”I det med Amtets paategnede Erklæring
af 6 f.M. hertil indkomne Andragende har Veile Byraad anholdt om Ministeriets Stadfæstelse paa nogle af Byraadets
vedtagne Forandringer i §§ 17 – 19 af den
under 12 December 1868 herigjennem
Stadfæstede Vedtægt for Styrelsen af de kommunale Anliggender i Veile Kjøbstad,
hvilke Forandringer ? til at tilvejebringe nærmere Regler med Hensyn til

Udførelsen af den kommunale Skatteligning i Kjøbstaden.
I Anledning heraf skulde man til
ved
behagelig Efterretning og videre fornøden
Bekjendtgjørelse tjenstligst melde, at
et
man ligesaavel i nærværende som
i andre lignende Tilfælde, der have
med
foreligget Ministeriet maa anse sig
ubeføiet til at samtykke i Bestemmelsen
der, som de i det indsendte Forslag til ny
§ 19 i Vedtægten under Bb optagne gaa
ud paa at indføre en progressiv Beskatning, og man have derfor ikke
kunnet meddele den begjærte Stad-

fæstelse. Derimod vil man, saafremt
Byraadet maatte ønske Sagen fremmet i
en ændret Skikkelse, ikke vægre sig
at give sit Samtykke til Bestemmelser,
hvorved der tillægges Indtægter under
vist godkendt Maximumsbeløb til Skats
Beregning en Nedsættelse, der stiger
Indtægternes ?.
2 Bilag følger hermed tilbage!
Hvilket herved meddeles Byraadet til
Efterretning, idet 2 Bilag vedlægges.
Nutzhorn
Til
Veile Byraad

