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LANDSKAPSSTYRELSflNS FRAMSTli.LLN I Nc; 

till Landstinget med förslag till 
l) lanJskapslag angöen<le Undring 

av landskapslagen om kommunalskatt pä 

inkomst och 

2) landskapslag angående upphävande 

av landskapslagen om vissa avdrag från 

löneinkomst i kommunalbeskattningen. 

Landskapslagen om kommunalskatt på inkomst (45/76) är en s.k. 

blankettlag, varigenom lagen om skatt på inkomst och förmögenhet 

(FFS 1043/74) antagits att gälla. Landskapslagen innehåller dock 
flera avvikelser frän rikslagen främst vad gäller vissa avdrag. I 

riket har avdragen nu höjts. De höjda avdragen tillämpas första 

gången vid beskattningen för år 1985. Landskapsstyrelsen föreslår 

att även avdragen i landskapslagen höjs. 

Förutom att avdragen höjs föreslås reglerna i landskapslagen om 

vissa avdrag från löneinkomst i kommunalbeskattningen (14/69) över

förda till landskapslagen om kommunalskatt på inkomst. 

Detaljmotiveri!!_g. 

~~ Enligt landskapslagen om vissa avdrag från löneinkomst i 

kommunalbeskattningen (14/69) får skattskyldig från sin löneinkomst 

av fällning av träd, färdigställande av virke, skogsröjning eller 

därmed jämförbart arbete dra av viss del av kostnader för använd

ning av motorsåg eller röjsåg. Kostnader för användning av häst, 

traktor eller annat körredskap dras, enligt lagens 2 §, av till 

vissa där fastställda procenttal. I riket har från 1967 funnits en 
temporär lag med i sak överensstämmande regler.Giltighetstiden för 

denna lag, lagen om vissa avdrag vid beskattningen av löneinkomst 

(FFS 582/67), kommer inte att föreslås förlängd i riket. Lagstifta

ren har i stället valt att inta dessa regler i 26a § lagen om skatt 

på inkomst och förmögenhet. Bestämmelserna i fråga i 26a § blir auto

matiskt gällande i landskapet från den 1 januari 1985. Enligt land

skapsstyrelsens mening vinner rättstillämpningen i klarhet genom att 

avdragen på detta sätt samlas i en lag. I konsekvens härmed före

slås landskapslagen om vissa avdrag från löneinkomst i kommunalbe

skattningen (14/69) upphävd. 
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Bestämmelsen i 5 § gällande lag föreslås intagen i en ny Sa § 

i landskapslagen om kommunalskatt på inkomst. 

~De i paragrafen nämnda avdragen föreslås höjda. Höjningen 
motsvarar den procentuella höjning som skett i riket: 

a) barnavdraget höjs från 2.700 mark till 3.000 mark. 

b) ensamförsörjaravdraget höjs från 4.000 mark till 4.200 mark. 

c) studieavdraget höjs från 2.200 mark till 2.500 mark. 

Avdraget för barns resor mellan hemmet och studieorten föreslås 

höjt från 1.400 mark till 1.600 mark. Avdraget då barnet med an

ledning av studierna bor på annan ort än hemorten föreslås höjt 
från 2.300 mark till 2.500 mark. 

1._L Grundavdraget är för närvarande 6.600 mark. överstiger 

inkomsten detta belopp minskas avdraget med en procent för varje 

fullt belopp av 54 mark varmed inkomsten överstiger 6.600 mark. 

Skattskyldig med inkomst överstigande 12.000 mark är således inte 

berättigad att göra grundavdrag. 

I riket har grundavdraget höjts med 10 procent. Eftersom avdraget 

enligt landskaps lagstiftningen är högre, kommer den reella höjningen 

att bli avsevärt högre i landskapet vid en lika stor procentuell 
höjning. I ekonomiskt svaga kommuner kan en kraftig höjning av grun<l
avdraget få allvarliga negativa effekter. Landskapsstyrelsen före

slår därför att grundavdraget höjs med 6 procent till 7.000 mark, 

samt att grundavdraget minskas med en procent för varje fullt be

lopp av 57 mark som inkomsten överstiger 7.000 mark. Skattskyldig 

med inkomst överstigande 12.700 mark skulle enligt förslaget inte 

vara berättigad att göra grundavdrag. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt på inkomst. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 8 § 1 och 2 mom. och 9 § 1 och 2 mom. landskapslagen den 

17 augusti 1976 om kommunalskatt på inkomst (45/76), sådana de ly

der i landskapslagen den 7 juni 1984 (48/84), samt 

foga_~ till lagen en ny Sa §, som följ er: 
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Sa §. 
I 26a § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsedda 

avdrag får inte göras från inkomst som beskattas enligt landskaps
lagen om kommunalskatt för gårdsbruk (6/68). 

8 § • 

Beträffande de avdrag som avses i 36 § lagen om skatt på inkomst 

och förmögenhet gäller i landskapet följande avvikande bestämmelser: 

a) barnavdraget utgör 3.000 mark; 

b) ensamförsörjaravdraget utgör 4.200 mark för varje barn, för 

vilket barnavdrag beviljas den skattskyldige; samt 

c) studieavdraget utgör 2.500 mark för varje termin under vilken 
den skattskyldige erhållit regelbunden och full undervisning i 

läroinrättning på grundskole-, gymnasie- eller högskolenivå eller 

i därmed jämförbar läroinrättning. 

Om skattskyldig under skatteåret försörjt barn som därunder fyllt 

högst 20 år och barnet under skatteåret har åtnjutit undervisning 

som berättigar till i 1 mom. c punkten avsett avdrag från inkomst, 

har den skattskyldige rätt att för varje här avsett barn avdra 

skäliga kostnader, högst 1.600 mark per termin, för resor som bar
net företar mellan hemmet och läroinrättningen. Bor barnet med 

anledning av studierna på annan ort än hemorten, får den skatt

skyldige ytterligare avdra de skäliga merutgifter som föranleds 

härav, dock högst 2.500 mark per termin. 

9 §. 
Utan hinder av bestämmelserna i 37 § lagen om skatt på inkomst 

och förmögenhet är 7.000 mark det högsta inkomstbelopp som i 
sin helhet skall avdras som grundavdrag vid kommunalbeskattningen 
i landskapet. överstiger inkomsten 7.000 mark, minskar grundavdragct 
med en procent för varje fullt belopp av 57 mark varmed inkomsten 

överstiger 7.000 mark. 
Landskapsstyrelsen kan beträffande viss kommun, om fullmäktige 

anhållit därom och de skattskyldiga i kommunen har låg medelinkomst, 

nedsätta i 1 mom. angivna inkomst- och avdragsgränser till lägst 

4.800 mark. 
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L an d s'k a p s 1 a g 

angående upphävande av landskapslagen om vissa avdrag från 

löneinkomst i kommunalbeskattningen. 

I enlighet med landstingets beslut upphävs landskapslagen den 15 

april 1969 om vissa avdrag från löneinkomst i kommunalbeskattningen 

(14/69). 

Denna lag tillänpas första gången vid den beskattning som skall 

verkställas för år 1985. 

Mariehamn den 12 februari 1985 

V i c e 1 a n t r å d Gunnevi Nordman 

Lagberedningssekreterare Michael Patrickson. 


