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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

Nr 21/1971-t. r e l s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kom-

munalskatt för näringsverksamhet. 

I landskapsstyrols0rnJ framställning nr 17 /1971 med förslag till 

landsko.pslag angående ändring av la:ndskapslagen om kommunalskatt för 

gardsbruk har åldersgränsen för egna barn som kan lyfta för gård 

idkare avdragb2,r lön sänkts från 16 till 14 år. Ändringen är föresla-

gen i anledning av en motsvarande ändring i rikets gårdsbruksskatte 

Då reglerna om rätten att avdr3,ga till eget barn utgående lön till 

sin utformning bör vara liks. för samtliga skattskyldiga~ föreslår 

landskapsstyrelsen nu en motsvarande ändring av landskapslagen orn 

munalskatt för näringsverksamhet. I en särskild framställning kornme:r 

en likalydande ändring av föreslås beträffande bestämmelserna om mot

svarande rätt för övriga skattskyldiga. 

Genom lagen den 30 november 1969 oin beskattning av konjunkturdepo

sitioner (FFS 892/69) äger skattskyldig 9 som bedriver affärsverksamhe 

rätt att avdraga konjunkturdeposition 9 som han gjort i Finlands bank 

under 1970 och t"o.r;1. den 31 januari 1971. För att motsvarande förmå

ner 2.ven skall gälla vid kommunalbeskattningen i landskapet föreslås 

ett nytt moment till 19 § 9 enligt vilket i riket gällande bestämmels 

om konjunJ_\:turdeposition skall äga tillämpning på komEmnalbeskattn 

i landskapet. 

Ett motsvarande förfarande föreslås även beträffande de bestämmel

ser om skattelättnader vid koummnalbeskattningen som gäller i stöd 

av lagen den 30 december 1970 om konjunkturskatt (FFS 872/70). Enligt 

13 § av denna lag får skattskyldig eller tillverkare som erlagt kon

junkturskatt 9 avdraga skatten från sina skattepliktiga intäkter i 

stats- och kommunalbeskattningen 9 antingen för det skatteår under 

vilket skatten betalats eller för det därpå följande skatteåret. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen 

förelägga landstinget till antagande 

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

angående ändring av land.skapslagen om kommunalskatt för näringsverk

samhet. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändr-c:::.s 16 § 1 punkten 

landskapslagen den 25 juli 1969 m11 kommunalskatt för näringsvcrks~-::- h0 

(32/69) samt fogas till 19 § ett nytt 2 mom. såsom följer: 
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16 §. 

425 

Såsom utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande anses 

icke~ 

1) lön, pension och andra förmåner för den skattskyldiges make 

eller sådant barn eller annan familjemedlem, som ej före skatteåret 

fyllt 14 år; 

19 §. 

Va d i riket är stadgat om kommunal beskattningen av konjunkturde·

posi tioner samt orn rätt att vid kommuna lbeskattningen avdra ga erlagd 

konjunkturskatt skall utan hinder av stadgandena i denna l ag jämväl 

ä ga tillämpning i landskapet . 

Denna l a g tillämpas f örsta gången vid beskattningen av 1971 å rs 

inkomster, såvida icke annat följe:!' av i 19 § nämnd rikslagstiftning. 

JV1ariehamn, den 13 april 1971 . 

På lands}ffi.psstyrelsens vägnar~ 
(_ ; 1 "V--
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