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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING 
till Landstinget med förslag till land

sk;1ps]ag angiicn<lc !indring av Jandskaps

lagcn om kommunalskatt pa inkomst. 

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

blankettlag, varigenom lagen om skatt på inkomst och förmögenhet 

(FFS 104.)/74) antagits att gä] Li. LandskapsL1gcn innchfl]J er Jock 

flera avvikelser från rikslagen. Vissa avurag är högre i Januskapct 

eftersom motsvarande avdrag i riket ansetts vara för låga. De i 

rikets Jag ingående avdragen har höjts med sex procent (FFS 1097/8.3) 

och tillämpas första gången vid beskattning~n för år 1984. Landskaps

styrelsen föreslör att motsvurunde höjning av avdragen vidtas i landskapslagcn. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till an

tagande 

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

angäende ändring av landskapslagen om kommunalskatt pä inkomst. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 6 § 2 rnom., 8 § 

1 och 2 mom. samt 9 § J och 2 rnom. landskapslagcn den 17 augusti 

1976 om kommunalskatt på inkomst (45/76), av dessa lagrum 6 § 2 mom. 

sådant det lyder i landskapslagen den 31 juli 1981 (53/81), 8 § 1 

och 2 mom. samt 9 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 

den 1 februari 1984 (8/84), som följer: 

6 §. 

I 29 § 1 rnom. 6 punkten lagen om skatt på inkomst och f örrnögen

het avsett avdrag för sjukdomskostnader får utan avseende på i lag

rummet angivna begränsningar göras till fullt belopp, dock så 

att av sådana kostnader som föranleds av sjukhusvistelse i annat 

land än Finland och Sverige, om inte intagning skett på grund av 

inhemsk läkares remittering , får skattskyldig avdra högst 1.700 

mark eller då fråga är om makar sammanlagt högst 3.400 mark. Har 

åen skattskyldige under skatteåret försörjt minderårigt barn, skall 
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hiir avsett maximibelopp höjas meJ 300 mark för varje barn. Till 

den del här avsedda kostnader ersätts på grund av försäkring 

eller ;1v :innan ors3k Lir avdrag inte gtir;1s. /\vdr;1g r;"1r inte l1l'.l lt·r 

göras för kostnader me<l anledning av resa som för bclwnJJ jng av 

sjukdom företas till läkare, sjukhus eller me<l sjukhus jämförbar 

inrättning i annat land än Finland eller Sverige, om resan före

tas utan remittering eller ordination av inhemsk läkare. 

8 ~ . 

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

inkomst och förmögenhet gäller i landskapet följande bestämmelser: 

a) barnavdraget utgör 2.700 mark; 

bJ ensamförsö.!:i_ara~<lragct utgör 4.000 mark för varJe barn, 

för vilket barnavdrag beviljas den skattskyldige; samt 

c) studieavdraget utgör 2.200 mark för varje termin under 

vilken den skattskyldige erhållit regelbunden och full undervis

ning i läroinrättning på grundskole-, gymnasie- eller högskole

nivJ eller i dilrme<l jlimförbar lilroinrilttning. 

Om skattskyldig under skatteåret försörjt barn som därunder 

fyllt högst 20 år och har barnet under skatteåret åtnjutit under

visning som herättigar till i 1 mom. c punkten avsett avdr;1g 

frän inkomst, har Jen skattskyJJjgc riitt att för varje hiir ;1vsct t 

barn avdra skäliga kostnader, högst 1.400 mark per termin, för 

resor som barnet företar mellan hemmet och läroinrättningen. Bor 

barnet med anledning av studierna på annan ort än hemorten, får 

den skattskyldige ytterligare avdra de skäliga merutgifter som 

förnn1C'ds hiir:1v, <lock högst 2.:100 mark per tcrndn. 

9 § • 

Utan hinder av bestämmelserna i 37 § lagen om skatt på in

komst och förmögenhet utgör 6.600 mark det högsta inkomst

belopp som i sin helhet skall avdras som grundavdrag vid kommu

nalbeskattningen i landskapet. Overstiger inkomsten 6.600 mark, 

minskar grundavdraget med en procent för varje fullt belopp av 

54 mark varmed inkomsten överstiger 6.600 mark. 

i 
i 
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Landskapsstyrelsen kan hetrHffande viss kommun, om fullmäktige 

anhållit därom och de skattskyldiga i kommunen har låg medeJ
inkomst, nedsätta i 1 morn. angivna inkomst- och avtlragsgränser 

till lägst 4.600 mark. 

Denna lag tillämpas första gången vid kommunalbeskattningen 

för år 1984. 

Marieharnn den 8 mars 1984. 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Elisabeth Carlsson. 


