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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) landskapslag om ändring av 1 § kommunal

skattelagen för landskapet Åland, 

2) landskapslag angående ändring av 3 § land

skapslagen om kommunalskatt för bostads

inkomst i vissa fall samt 

3) landskapslag angående ändring av 1 § land

skapslagen om bostadshusreservering vid 

kommunalbeskattningen. 

Bland de lagar som skall tillämpas vid kommunalbeskattningen i landskapet är 

kommunalskattelagen för landskapet Åland (70/88) den mest betydande. I lagen, 

som är en s.k. blankettlag, anges det att lagen om skatt på inkomst och 

förmögenhet (FFS 1240/88) samt förordningen om skatt på inkomst och förmögen

het (FFS 1244/88), med vissa avvikelser skall tillämpas även vid kommunalbeskatt

ningen i landskapet. 

Den ovan nämnda förordningen om skatt på inkomst och förmögenhet har 

numera ersatts av en ny förordning med samma namn (FFS 1336/89). Den nya 

förordningen är i sak överensstämmande med den tidigare gällande förordningen, 

dock så att en bestämmelse som ingick i den tidigare gällande förordningen 

överflyttats till lagen om skatt på inkomst och förmögenhet. 

Landskapsstyrelsen föreslår att kommunalskattelagen för landskapet Åland 

ändras så att den förordning om skatt på inkomst och förmögenhet som numera är 

gällande i riket görs tillämplig i stället för förordningen från år 1988. Ändringen är 

nödvändig för att säkerställa att kornmunalbeskattningen i landskapet skall kunna 

verkställas i överensstämmelse med de mål som låg till grund för landstingets 

beslut om antagande av kommunalskattelagen. 

I anslutning till den ovan nämnda ändringen föreslår landskapsstyrelsen vissa 

justeringar av lagteknisk natur i landskapslagen om kommunalskatt för bostads

inkomst i vissa fall (2/74) samt landskapslagen om bostadshusreservering vid 

kommunalbeskattningen (44/87). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs landstinget till antagande 
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Landskapslag 

om ändring av 1 § kommunalskattelagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 1 mom. kommunalskattelagen den 

29 december 1988 för landskapet Åland (70/88) som följer: 

1 § 

På inkomst skall skatt erläggas till kommun i enlighet med vad därom är 

föreskrivet i lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet 

(FFS 1240/88) samt förordningen den 29 december 1989 om skatt på inkomst och 

förmögenhet (FFS 1336/89), med de undantag som följer av denna lag och särskilda 

bestämmelser. 

.._. __ _ 
Denna lag träder i kraft den 

Landskapslag 

angående ändring av 3 § landskapslagen om kommunalskatt för bostadsinkomst 

i vissa fall 

I enlighet med landstingets beslut ändras 3 § 1 mom. landskapslagen den 7 

februari 1974 om kommunalskatt för bostadsinkomst i vissa fall (2/74), sådant det 

lyder i landskapslagen den l juli 1976 (35/76), som följer: 

3 § 

Såsom bostads beskattningsvärde anses det för skatteåret fastställda beskatt

ningsvärdet av byggnad, som under skatteåret använts på det sätt som anges i l § 

och av dess tomtmark eller av aktier eller andelar vilka berättigar till innehav av 

lägenhet som sagda år använts på nämnda sätt utan beaktande av nedsättning med 

stöd av 140 §lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (FFS 1240/88). 

Denna lag träder i kraft den 
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Lanclskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen om bostadshusreservering vid kommu

nalbeskattningen 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § landskapslagen den 28 maj 1987 

om bostadshusreservering vid kommunalbeskattningen (44/87) som följer: 

1 § 

Samfund som avses i 4 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (FFS 

1240/88) får vid kommunalbeskattningen från sin inkomst avdra en reservering som 

bildats för sådana vid kommunalbeskattningen avdragbara utgifter som föranleds av 

byggande, användning, underhåll, reparation och förbättring av samfundet tillhörigt 

bostadshus (bostadshusreservering). 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 22 november 1990 

Lantråd Sune Eriksson 

Tf. lagberedningschef Lars Karlsson 



~. 

"i 
.~i 

; ! 
. i 

I 
. I 
: I 

. :; I 
I 
I 

! 

243-3 

Nr 1336 

Förordning 
om skatt på inkomst och förmögenhet 

Given i Helsingfors den 29 december 1989 

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av lagen den 29 december 1988 om skatt 
på inkomst och förmögenhet (1240/88): 

1 § 
För avdragande av donationer som avses i 

103 § lagen om skatt på inkomst och 
förmögenhet, skall den skattskyldige till sin 
deklaration foga behörig utredning över dona
tioner som har gjorts under skatteåret. 

2 § 
Skattestyrelsen namnger på ansökan de do

nationstagare som avses i 103 § lagen om skatt 
på inkomst och förmögenhet för högst fem år i 
sänder. Villkor som gäller anmälningsskyldig
het kan ingå i namngivningsbeslutet. 

Innan beslut om namngivning fattas, skall 
skattestyrelsen inhämta utlåtande av den 
nämnd för utlåtanden om donationers skatte
frihet som nämns i 5 §. 

3 § 
Skattestyrelsen kan återkalla det beslut som 

avses i 2 § om en namngiven donationstaga.re 
inte uppfyller de villkor som uppställs i beslu
tet eller om donationstagarens egentliga ända
mål inte längre är att bevara kulturtraditionen i 
Finland eller att stödja konst eller vetenskap. 

Innan ett beslut om namngivning återkallas, 
skall skattestyrelsen inhämta utlåtande av 
nämnden för utlåtanden om donationers 
skattefrihet. Donationstagaren skall beredas 
tillfälle att bli hörd i saken. 

4 § 
Nämnden för utlåtanden om donationers 

skattefrihet består av en ordförande och fyra 
andra medlemmar. Nämndens ordförande 
skall förordnas bland finansministeriets tjäns
temän. Av medlemmarna skall en förordnas 
bland undervisningsministeriets tjänstemän och 
till övriga medlemmar en bland de personer 
som föreslås av Finlands Akademi, en som 
föreslås av centralkommissionen för konst 
samt en som föreslås av museiverket. En av 
nämndens medlemmar kan vara vice ordföran
de. 

5 § 
För att erhålla invalidavdrag skall den skatt

skyldige vid beskattningen inlämna ett läkarin
tyg över sin sjukdom, sitt lyte eller sin kropps
skada, i vilket hans bestående invaliditetsgrad 
är angiven enligt grunder som godkänts av 
medicinalstyrelsen. Om den bestående invalidi
tetsgraden har fastställts enligt olycksfallsver
kets bedömningsgrunder, kan invalidavdrag 
beviljas på basis av olycksfallsverkets beslut. 

6 § 
I 133 § lagen om skatt på inkomst och 

förmögenhet avsett förslag till beskattnings
värde för värdepapper skall offentliggöras av 
skattestyrelsen och tillställas skattebyräerna . 
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Skattebyrån skall hålla förslaget till allmänt 
påseende under november månad. 

7 § 
Som ett i 60 § 2 punkten lagen om skatt på 

inkomst och förmögenhet avsett offentligrätts
ligt samfund anses, förutom staten och dess 
inrättningar samt kommun, även sammanslut
ning av kommuner och kommunalförbund, 
landskap, den evangelisk-lutherska kyrkan och 
ortodoxa kyrkosamfundet samt dessas försam
ling, församlingsförbund och annan samman-

Helsingfors den 29 december 1989 

slutning av församlingar samt kyrkans central
fond, Finlands Bank och folkpensionsan
stalten. Som en i nämnda lagrum avsedd pen
sionsinrättning anses kommunala pensionsan
stalten och den ortodoxa kyrkans pensionskas
sa. 

8 § 
Denna förordning träder i kraft den 1 janu

ari 1990. 
Förordningen tillämpas för första gången 

vid beskattningen för år 1990. 

Hepublikens President 

MAUNO KOIVISTO 
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Finansminister Erkki Liikanen 

-.... · 


