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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kom

munalbeskattning i landskapet Åland. 

Den 27 mars 1973 beslöt landstinget hemställa hos landskaps

styrelsen om att landskapsstyrelsen till landstingets höstsession 

skulle inkomma med en framställning om ändring av 10 § lla och llb 

punkterna landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland. 

Landskapsstyrelsen anser i likhet med landstinget att avdragen 

för studier väsentligt borde höjas. Detta skulle ske dels genom 

införande av ett generellt studieavdrag och dels genom en förhöj

ning av avdragen för resekostnader mellan hemort och skolort samt 

för bortaboendekostnader. 

Genom lagen angående ändring av lagen om vissa interimistiska 

undantagsstadganden i skattelagarna (FFS 868/74) har i kommunalbe

skattningen givits studerandena i riket ett generellt avdrag om 

2.000 mark per år för skatteåret 1974. Ett motsvarande generellt 

avdrag har genom rikets lag om skatt på inkomst och förmögenhet 

(FFS 1040/74) införts att gälla från och med skatteåret 1975. 

Det föreslagna generella studieavdraget på 1.000 mark per ter

min, som i första hand skulle få avdras av den studerande, är dels 

av social karaktär men skulle även befrämja intresset för utbild

ning och medföra att de studerandes vilja till förvärvsarbete un

der ferierna stimuleras. Därmed skulle en större del av tillfälliga' 

arbetsplatser kunna besättas med åländska ungdomar under den tid av 

året då i landskapet råder det största behovet av arbetskraft. 

Stadgandet om det generella avdraget ersätter 10 § llb punkten i 

dess nuvarande lydelse. 

Beträffande avdrag för resekostnader i gällande kommunalbeskatt

ningslag 10 § lla punkten anser landskapsstyrelsen att detta avdrag 

bör höjas från högst 300 mark till högst 500 mark per termin men 

att kriteriet för erhållandet av detsamma fortfarande bör vara 

att hemort och skolort inte är desamma. 

Landskapsstyrelsen har även ansett att bortaboendeavdraget, som 

avses i kommunalbeskattningslagens 10 § lla punkt borde höjas från 

högst 400 mark till högst 800 mark per termin då boendekostnaderna 

utom hemmet i allmänhet stigit betydligt, sedan tillkomsten av 

gällande avdrag. 
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Lagändringen skulle första gången tillämpas vid beskattningen av 

1974 års inkomster. Då deklarationerna för dett a år redan har inlämnats, 

så bör avdragen göras på tjänstens vägnar av skattenämnderna . 

Med hänvisning till det anförda får landskaps styre lsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i land

skapet Åland. 

I enlighet med Älands landstings beslut ändras 10 § lla och llb 

punkterna landskapslagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i 

landskapet Åland (20/56) i dess lydelse av den 15 april 1969 (13/69) 

såsom följer: 

10 §. 

Skattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga: 

lla) Då skattskyldig underhållit sitt i hans vård befintliga barn, 

som under skatteåret fått regelbunden och full undervisning i yrkes

skola eller läroverk, högskola eller annan med dessa jämförlig l äro

anstalt för varje sådant barn, som före beskattningsårets ingång icke 

fyllt 21 år, om barnet under studietiden i regel varje skoldag före

tagit resor mellan hemort och skolort, för skäliga resekostnader högst 

500 mark per termin samt om barnet under sin studietid bott utom hem

orten, härav föranledda, skäliga kostnader högst 800 mark per termin; 

likväl så att då makar, vilka icke till följd av söndring bott åtskil

da, givit sitt barn, som varit i deras vård, ovan avsett underhåll, 

avdrag må göras endast av den av föräldrarna, vars inkomst efter av

drag enligt 8 § 1 mom. och 10 § 2), 4) och 5) punkterna är större; 

llb) då ::skattskyldig, som under skatteåret erhållit regelbunden 

och full undervisning i grundskola, yrkesskola, läroverk, högskola 
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eller annan med dessa jämförlig läroanstalt, 1.000 mark per termin. , I 

Denna lag tillämpas första gången vid b eskat tningen av 1974 

inkomst er. 

års 

I I 
I 
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I 10 § lla och llb punkterna nämnda avdrag skall av skattenämn

derna beaktas på tjänstens vägnar, såframt de omständigheter som 

berättigar till avdrag framgår a v skattedeklarationen eller eljest 

är kända. 

Mariehamn , den 10 mars 1975. 

L a n t r å d 

Lagbe rednings chef 
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