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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om kommunalbeskattning i landska

pet Åland. 

Rikets lagstiftning om kommunalbeskattningen har undergått ändring 

den 30 december 1965 med verkan från och med kommunalbeskattningen för 

är 1965 (FFS 722/65 och 723/65). Genom dessa ändringar höjdes det sok. 

ålderdomsavdraget för skattskyldiga, som före skatteårets utgång fyllt 

65 år, till 1.000 mark. 
Dessutom har rikets lagstiftning undergått ändring den 3 december 

samma är (FFS 630/65 och 631/65). Genom dessa ändringar höjdes invalid

avdraget till 2.000 mk för hundraprocentig invaliditet och till procen

tuellt lägre belopp för lägre invaliditetsgrad. Vidare infördes avdrags

rätt för lön under tiden för sjukledighet eller ledighet för barnsbörd 

till samma belopp 1 m:rm enligt sjukförsäkringslagen skall erläggas i . så

dant fall till arbetsgivaren~ Enligt sjukförsäkringslagen erlagd ersätt~ 

ning, dag- eller moderskapspenning skall enligt dessa lagändringar icke 

betraktas som inkomst. Till avdragbara liv- och personförsäkringspremier 

skall icke räknas i sjukförsäkringslagen avsedda premier, vilka såsom 

obligatoriska försäkringsavgifter var avdragbara enligt ett annat stad.
gande . 

Av ändringarna i sistnämnda lagar har redan i Landstinget genomförts 

ändringen av invalidavdragets belopp (lag- och ekonomiutskottets betän

kande m 15/1965). Landskapsstyr~lsen anser att övriga ändringar även 

borde införas i . l andskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland . 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen förelägga 
Landstinget till antagande nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet 
Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändr as 7 och 10 §§ landskaps

lagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet Åland (20/56), 

7 § sådan den lyder i landskap.slagen den 4 juli 196-2 ( 31/62) och 10 § 
sådan den lyder i landskapslagen den 1966 ( /66), såsom följer: 

7 §. 
Såsom skattbar inkomst anses icke: 

1) vad som ---~-- (l punkten) ------ nedstigande led; 
2) fr än f astighet utgående sytning; 
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3) f 6l kpen s i on och pension~ som änka elle r fader~ eller moder l ös er

håller ~'v s:ta ten ,e ller komtntl:h e lle :ti av pensionsanstal il eller fihke- och 

pupillkassa, vilkeh erh~lle~ understöd av allmänna me del e l le r som 

grundat~ för p~rsoner i tjänst hos staten, landskape t, k ommun , kommuhal
förbund ell~r religiöst samfund, eller av staten , l andskapet e ller kom

mhnen beviljade sociala understöd eller bidrag ; e j he ller enli g t sjuk

försäkringslagen (FFS 364/63) åt försäkrad e l ler han s r ättsinnehavare 

erlagd ersättning eller dag- eller moderskapspenning ; 

4) för stödjande ------ (4 punkten) ------ eller l and skapsunderstöd; 

5) skadeersättning, däri ------ (5 punkten) ------- av sjukförsäkring ; 

6) pä grund ------ (6 punkten) ------utfalle t kapital; 

7) stipendium eller - ----- (7 punkten) --- --- v~tenskaplig forsknin~~-

anstal t; 
8) belöning, som ------ (8 punkt en) ------förtjänstfull verksamhet ;, 
9) sammanträdesarvoden för ------ (9 punkten) · ~.:.._,..,.;.;;; eller kommi tteer ; 

10) avgift , som ------ (10 punkten) ------ i r ör eisen ; 

11) vad som ------ (11 punkten) ------ ej heller 

12) den de:y-t12 punkten) ------ (FFS 310/57) . 

10 §. 
Skattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga : 

1) för jord - - - --- (1 punkten) - ----- erlagda legoavgifter ; 
2) ränta å gäld; 

3) såsom underhållskostnad" ·-..,.-~-- -{ 3- :l'unkten J ----~__: "från fastigheten; 
4) förlust av ------ (4 punkten) ------ till kapitalförlust ; 

5) obligatoriska försäkringsavgifter ------ (5 punkten) - - ---- arbets
gi vare erlagt ; 

6) avgi f te r till------- (6 punkten) - - ----vara delägare; 

7) premier, uppgående - ----- (7 punkten) ------ beräknade återköps
värde ; 

8) premier, som den skattskyldi ge erlagt för liv- eller annan person
f örsäkring för sig, sin make ell er sina barn för utom för annan i denna 

paragr af nämnd e ller i sjukf örsä~ringslagen avsedd försäkring, dock 
högst t ill ett belopp om 90 nymark fö r var je familjemedlem; 

8a) då han före skatteärets utgång fyllt 65 är , 1.000 nymark ; 

9) läkar- och -----..,,. (9 punkte~ ) - --...,-- annan orsak ; 

10) då hans ---- (10 punkten) ------ invaliditetsavdrag beaktas; 

11 ) om den --- (11 punkten) ------ sexhundrafemtio nymark ; 

12 ) vad inhemsk ---:~-:: ' .. (12. pU,nkten ) ------ eller premiereserv ; 

13) vad sparbank:' - ------, (13 punkten) --- --- ande lskassornas säke r hets
fond; 
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14) vad näring sidkare ------ (14 punkten) ------ och omaättningsra-

batt; 
15) vad arbetsgivare ------ (15 punkten) ------ härflytande pensions

ansvarighet; samt 

16) såsom följd ------ (16 punkten) ------ gottgörelsens belopp. 

Denna landskapslag tillämpas första gängen pä kommunalbeskattningen 

för är 1965. 

Mariehamn, den 18 februari 1966. 

Pä landskapsz sens' vägnar: 

Lantråd FNYJia::~ 
Lagberedningssekreterare 


