
Nr 32 /1973. 
A l a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

:c e 1 s e s frar.cställning till ll_lands 

landsting med förslag ~ill landskapslag 

orn kommunalskatt för oostadsinkomst i 

vissa fall 1 landskapslag angående änd

:cing 2v landskapslagen om kommunalbeskatt

ning i landskapet Åland samt landskapslag 

om ändI'ing av landskapslagen om komrrmnp.1-

skatt för gårdsbruk. 

I statsbeskattningen ha:r principerna för besknttningen av elen 

förmån skattskyldig och hans familj har av egen bostad ändrats genom 

lagen den 15 juni 1973 om besknttning av bostadsinkomst i vissa fall 

(FFS 505/73). Som en följd härav har kommunalbeskattningslagarna 

i riket dndrats (FFS 507/73 och 508/73). 
Motivet till införande av rikets lag om beskattning av bostads

inkomst i vissa fall är att försöka nedbringa boendekostn2~clerna 

genom 2tt praktiskt taget helt och hållet frångå beskattningen av 

bostadsförmån av egen stadigv2,ranc1e bostad. Sålunda skall endast 

förmån av egen bostad 9 vars standard är synnerligen hög samt för
mån 2v c;gen fri tidsbostad numel.'a vara föremål föx· statsbeskattning 

och kommunalbeskattning i riket. 

Den i landskapet gällande kommunalbeskattningen av förmån av 

egen bostad har visat sig särskilt gynna de skattskyldiga som äger 

moderna bostäder, clå avsk:civningen som regel möjliggjort avdrag i 

samma storleksoi-dning som det uppskattade besk2ttningsbara värdet 

av förmånen. De skattskyldiga som bor i gamla icke renovei2de 

byggnader har däremot icke haft möjlighet att göra motsvarande av

drag och dä:rmed drabbats hårda_re av nuvarande besknttning. 

Idkare av gårdsbruk har icke fått göra avdrag för avskrivning 

men däremot får han göra avdrag för övriga boendekostnader. För 

dem har landskapsstyrelsen därför fastställt bostadsförmånen till 

Gtt något högre värde än för övriga skattskyld'iga på landsbygden. 
Enligt verkställd stickprovsundersökning har landskapsstyrelsen 

kunnat konstatera att kommunei--nas skatteunderlag i fall o.v genom·-

f örd lagrefo::..:"m på detta område inte i någon väsentlig g:cad komme:i: 

att minskn då de tillåtna avd:cagen medfört att inkomsten av egen 
bostad som lagts till grund fö:c beskattningen varit rätt obetydlig. 

Även om slopandet av beskattningen av förmånen med egen stadig

var·ande boi:oitci_c1 i landskapet sålunda icke skulle innebär:::i någon 

större sänkning av boendekostnc:to.erna 9 torde en sådan reform dock 

ko~ma att ytterligare stimulera produktionen av egna bostäder. 
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Räntekostnaderna för sådan bostadsproduktion skulle nämligen fort

farande förbli avdragbara. Däremot skulle förmånen av egen f1:i tids~ 

bostad såsom hittills beska tt21Js enligt ett av landskapsstyrelsen 

fastställt nettovärde. 

Landskapsstyrelsen föreslår sålunda att en landskapslag orn kom

munalskatt fÖI' bostadsinkomst i vissa fall skulle antagas samt 

att av denna lag påkallade ändTinga~ av kommunalbeskattningslagen 

och landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk verkställes. I 

s istnö.mnda laga:c skulle sålunda stadgas att förmån av egen bostad 

fur den skattskyldige eller hans familj är skattefri, såvida icke 

annat följer av landskapslagen om kommunalskatt för bostadsinkomst 

i vissa fall. 

Sasom av lagföi:'slagets 2 § L .. "amgår har landskapsstyrelsen ansett 

ett stadigvarande bostad? vars besk2ttningsvärde överstiger 100.000 

mark uppnå:c en sådan lyxstandaJ::d att den fortfarande skulle vm .. "D 

föremål för beskattning. I cletta fall skulle bostadsinkomsten fast

ställas till tJ:·e procent av bostadens beska ttningsvärde 9 till den 

del detsamma överskrider sagda belopp. Beskattningen av dessa bo

städer skulle dä,i:·med kolI'rna att vei~kstiilla s enligt samma regler solI' 

gäller vid statsbeskattningen. 

I lagförslagets 5 § föreslås att andra utgifter i anslutning till 

~Jostadsinkomst än :cänteutgifter smet i:n.dex- och kursgottgörelser s6rn 

avdrages enligt gällande stadgnndcm om sådana avdrag~ inte får avdra

gas vid beskattningen o.v stndigvaranc~e bostad. 

Enligt lagförslagets 8 § skulle förmån av flitidsbostDd beskattas 

enligt tidigaie gällande :cegler. Således skall landskaps styrelsen på 

förslag av skattenärcnde::cna å:cligen fastställa värdet o.v den beskatt

ning unde:.ckastade bostadsinkomsten. :Oetta värde skulle anges i ett 

ma:L:kbelopp f ö:r' kvadratmeter och år varvid olika medel värden faststäl.., 

les med beaktande av bostadens bekvämligheter. En förhöjning av vär'

det skulle sålunda ske ifall bostaden är försedd med vatten 9 avlopp, 

el2.nslu tning 9 bastu och andra anord.ningar. 

:Oe av landskapsstyrelsen fc:istställda värdena för bostadsfö::;.:mån 

av fritic1sbostac1 skulle uppgå till nettobelopp 9 varifrån avdrag 

icke skulle få göras. 

:Oen föreslagnn f o:cmen av kommunalskatt för f:ri tidsbostäde:c· ger 

kommunerna möjlighet att påverka storleken av de inkowster kommu

nerna kan på::cäkna av denna boendeform. Härvid skulle icke längre 

hänsyn behöva tagas till statsbeskattningen, vilken skulle verk

stallas enligt t:ceprocents:cegeln på s~~tt ova1 nämnts. 
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Stadgandena om uppbärande av kommunalskatt för bostadsinkomst i 

vissa fall föreslås tillämpade frän sarrm!a tid som vid statsbeslrn tt

ningen i nämligen från ingången av år 1973. 
Förutom de ändringar i kommunalbeskattningslagen och landskaps

lagen om kommunalskatt för gårdsbruk som följer EJ.V förslaget till 

landskapslag om kommunalskatt för bostadsinkomst i vissa fall före""" 

slås följande ändringar och tillägc.s till denna lagstiftning. 

På grund av att beskattningen av bostadsförmånen slopas även fö:r· 

e,årdsb:cuksidkarnas del 7 innebär detta att avdrag för kostnade:r som 

hänfö::c sig till den egna bost2d0n icke längre bli:c tillåtna. Då det 

i vissa fall kan vara svårt att i bokföringen skilja dessa kostna

de:r från övriga driftskostnader kommer uppenbarligen vissa schablon

värden att användas. I det fall att de verkliga kostnaderna kan ut"""! 

::i:.·edas 7 bör dessa läggas till grund för beskattningen. 

Då den fÖI"eslagna bostadsbeskattningen kan komma att förändra be

skattningsförhållandena mellan skattskyldig som bor i egen bostad 

och dem som bor i hy:resbostad 9 a.vseic man i riket att vid taga s~-ir

skilda åtgärder för att mildra hyreskostnaderna 9 bl.a. genom att 

effektivisera bostadsbidragssystemet. Landskapsstyrelsen följer denna 

utveckling 9 och kommer att vc~ck2 motsvarande initiativ i landstinget 

sä sna~t de ~~ genomförda i riket. 

För att förenhetliga storleken av de schablonavdrag som respektbi e 

skattenämnd godkänt såsom kostnader fÖI" inkomstens förvärvande vid 

ut'by:r:ning av möblerad8 rum i skattskylc1igs bostad elle:-c i samband dar
~ed stående lokaliteter med eller utan hel inackordering före slEc:i.c 

landskapsstyrelsen att till landskapslagen om kommunalbeskattning i 

landskapet lland 8 § 2 mom. fogas en ny ~,~punkt som ger lanc1skapssty

r elsen ~ätt att för va~jG skatteår fastställa storleken av detta av

ct::ng. Avdragets storlek skulle bestämmas såsom procenttal av inkoms

ten Ci::L pi ocenttalet varie~ar b;:;;:coe:nde på uthy:-cningens omfattning. 

Detta generella avdrag kan enligt lagfö~slaget utbytas rnot 2vdrag 

fö:r de ut:cedc1a verklige' kostna den1a av uthyrningen. 

I 7 0 landskapslage:n orn kommu:nal beskattning i landskapet Åland, 

s2da:n den lyde:i: efte:c änc1::cinga~,~"na 8/71 och 41/72 9 finns på g_.und 

av ett förbiseende två med 16 betect:nc1de punkter. För att eliminera 

detta föreslår 12ndskapsstyrelsen änd:cing av 7 § i dess helhet. 

I enlighet med :cikets lag om vissa interimistiska undantagsstad

ganden i skattelaga:;:na (FFS 873/72) bet:caktas vid stats- och lrnmnm

nalbeska ttningen för &::c 1973 inte såsom skattepliktig inkomst e:c-
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sättningar u~ statens medel för nödiga kostnader för resa och fbr 
uppehalle saillt fö:c ekonomisk förlust i de fall c1å nämnd ers2ttni:ng 

utgått för vittne, son~ på 1-rnllelse 8V åklagare eller i a:nnst mål 

än tvistemål på förordnande av domstol inställt sig vid domstol. 

Då det är möjligt att nämnd2 skattef:cihet i :ciket återverka:c 

på storleken av ersättningen ur statens medel för vittnes nödiga 

kostnader för resa och för uppehdlle samt för ekonomisk förlust? 

föreslår londskapsstyrelsen att till 7 § i kommunalbeskattningsla

gen fogas en 'i6 punkt i enligt vilken ersättning åt vittne i enlig

bet med ~ikets lag om best~idande av bevisningskostnader med sta

tens medel (FFS 666/72) skulle vara skattefri såsom vid kommunalbe-

skattningen i :ciket. 
:Cnligt 11 § 1 mom. i komrc:unalbeskattningslagen 9 sådan den lyder 

efter änd.,_ing 45/71 ha:c skattskyldig? som försörjt fosterba::c.·n inte 

fått avdraga det i n<cirenda pareg::caf avsedda barnavdraget från sin 

inkomst. I statsl)eskattningen har ~-8 § lagen om inkolI!st- och för

mögenhetsskatt? som be:i_cör barnavdrag temporärt ändrats genom :.c..iket::i 

lag (FFS 916/72) så
9 

att barµavdrag vid beskattningen för år 1972 
får göras även för fosterbarn, som den skattskyldige under året 

försöljt. Dä det ken anses skäligt att fosterföräldrar får samma 

rätt till barnavdrag solI! biologiska och adoptivföräldrar föreslåi 

lm'ldsk2,:psstyrelsen att 11 0 1 mm~. i ko1I!1I!Unalbeska ttningslagen 

i:ind:Las så att barnavdraget 2i.ven vic!. kommunalbeskattningen skall 

utsträckas till fosterbarn. - Begreppet fosterbarn har clefinier.s.ts 

j_ 4-8 § 3 i~om. lagen om ink01est- och fö:L:mögenhetsskatt 9 och erford

rar sålunda icke någon definition i kommunalbeskattningslagen. 

Med hänvisning till det anförcln få::r: landskapsstyrelsen vörd

samt förelägga Landstinget till antagande 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om kommunalskatt för bostadsinkornst i vissa fall. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap. 

Allrcänt. 

1 § • 

Den inkomst av bostad i skattskyldigs ågo och i hans eller iwns 

familjs !Jruk för boende eller fri tidsvistelse ( bostadsinkornst) 

som skall läggas till grund för beskattning 9 fastställes vid kommtt

nalbeskattningen på sätt i denna lag stadgas. 

Bostad anses vara i sådant bruk som avses i 1 mom. även den tiq 
den varit Ieserverad för sagda ändamål. 

2 kap. 

Bostadsinkomst av sts.digvarande bostad. 

2 §. 

Bostadsinkornsten av stadigvarande bostad utgör tre procent ev 

bostadens beskattningsvärde till den del detsamma överstiger 

100.000 iJlark. 

3 §. 
Såsom stadigvarande bostads beskattningsvärde anses det för 

~atteäret fastställda beskattningsvärdet av byggnad i ovan i 1 § 
avsett 1E'Uk under samma skatteår och av dess tomtmark eller av 

etktier elle:-c andelar sorn berättigar till innehav ov lägenhet som 

sagda år använts på nämnda sätt 9 utan beaktande 8V nedsättning 

~ed stöd av 35a § lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt. 

Har mindre an 85 p1:ocent av byggnads eller lägenhets a:.ceal ui1de:c 

s lrntteåret använts :på sätt som c.vses i 1 § 9 betraktas såsom bost2dens 

beskattningsv:irde en mot sagdo. ::mvändning svarande del av beskatt ..... 

ningsvärde-t ov byggnec1en firnte tomtmark eller nv de till innehav 

av lägenheten berättiganc1e aktierna eller andelarna. ;\ngående be

räkningen av arealen i detta fall gäller vad därom i riket är 

stGJ.dr;at. 

4- §. 

Har stadigvarande bost2d använts på sätt i 1 § avses endast.en 

del av året 9 anses såsom bost:::tdsinkomst en så stor del riv det :på 

grundval av bostadens beska ttningsvä:.cde beräknade beloppet som sag

d2 .. tlcl9 8vrundad till fulla måm1der9 l1tgör av året. 
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5 §. 
Utgifter i anslutning till bostadsinkowst fö.:r.: stadigv2rande bo

st2d är icke avdragbara vid beskattningen. Ränteutgifter- s::mt in

dex- och kui,sgottgörelser f2.r dock a.vdragas enligt gällande stad~ 

ganden om sådana avdrag. 

6 §. 
Överstiger arealen av byggnads tomtmark 10.000 kvadrntmeter eller 

inom planlagt om~äde arealen av tomt eller byggnadsomLåde enligt 

planen 9 lämnas den överstigande delen obea,kt3.d vid bestäwmandet ev 

bostaJens beskattningsvärde. 

7 §. 
I denna lag avses med bostad i skattskyldigs ägo byggnad som han 

äger elle:r del därav jämte tomtmark samt lägenhet som han innehar 

på grund av äganderi:-~tt till d2:ctill be::cä ttigande aktier eller anc12la:c 

i sammanslutning, när byggnaden 1 delen eller lägenheten användes 

på sätt som 2vses i 1 §. 
Ä~er till samma familj hörande skattskyldiga tillsammans en st2-

iligvarande bostad 1 bestämmes bostadens beskattningsvärde vid till-

13:im2Jning av 2 § på grund av det sammanlagda värdet av far.cilj emed-

=1 emma~'nas andelar. 

3 lrnp. 

Bostadsinkomst av fritidsbostad. 

8 §. 
Bostadsinkomsten av f~itidsbostae fastställes för varje år av 

landska:pssty:i:elsen p," förslag av skattenämnderna 9 varvid särskilda 

medel/Värden skall angivas för den förmån skattskyldig anses ha 

haft av egen eller f.t:'i bostad? beroende av om bostaden är utruste.Ci. 

n:ied vatten 1 c:i_vlopp, belysning, bastu och 2ndra tilläggsanordni:ngar'.' 

Bostadsinkomsten skall anges enligt kvadratmeter och år. Samtidigt 

skall tillåtna procentuella avvikelser frän dem fastställas för 

bostäder av olika storlek och standard. 

I 1 momo ndmnd bosto.dsinkorcst fostställes till nettovärde. 

Sä:cskilds. stadg~ll.!. 

s §~ 

Ager öppet bolag eller kommcnditbolag bostad, som användes 2v 

deläga~e i bolaget eller hans familj? pä sätt som avses i 1 §, 

fastställes bostadsinkomstan av sädan bostad för bolaget såsom i 

denna lag stadgas. 
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" 10 SJ. 

HaT skattskyldig haft ~ven annan inkomst av bostad än bostad9in

komsten 9 fastställes c~enn2 inkomst såsom däran: är stadgat särskilt. 

11 § • 

Närmare bestcircmelser angående verkställigheten och tillärcpning

en av denna lag utfä:r'das genom landskapsförordning. 

:Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 

1973. 
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L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av landskapslagen om komnmn8l beskattning i lanc~ -

skapet lLland. 

I enlighet med Llands lo.ndstings beslut ändras 6 § 6) p., 7 § 

samt 11 § 1 mom. landskapslagen den 18 juli 1956 om kommunalbesk2tt~ 

ning i luno_skapet Aland ( 20/56), av dessa lag::curn 6 § 6) p. scidan 

eten lyder i 1andsknpslagen den . np:,::'il 1968 ( 18/ 68), 7 § sådan den 

1 yde::c i lanclskapsl agen den 2 no-,rernber 1966 ( 51I66) i i landslrnpslagen 

den 6 april 1971 (8/71) och i landskopslagen den 10 juli 1972 (41/72), 

samt 11 § 1 mom. sådant ~et lyder i landskapslagen den 5 november 

1971 (4-'.)/71) 9 ävensore fogrs till 8 § 2 rnom. en ny 7) p. som följe:i:.~~ 

6 §. 
Såsom inkomst r2.knaEJ z.iven ~ 

6) förmån 1 uppskattad i penningar, av fri bostad, som skattskyldig 

haft för sig eller sin familj och som han erhållit i vederlag för &r

bete, uppdx2g elleJ::· tj2,nst. Vio. beräknande av denna förm~,n sk2ll skatte

närrm.d en iakttc:~ga de föreskriftei:·, som landskapssty:cel sen utfä:;:-dar; 

7 §. 
Såsom skattbar inkomst anses icke~ 

1) vad som förvärvats genom giftorätt 9 fördel av oskiftat !Jo eller 

gåva 9 arv eller testamente till make eller arvinge i rätt upp~ elle:c 

::.1edstigenc1e led; 

2) frDL11. f2 stighet utgående sytning; 

3) folkpension och pension, som änka elle:.c iade:.c- eller rr:odorlös 

e~hålle~ av staten eller kommun oller av pensionsanstalt eller änke-

cch pupillkass2, vilken erhåller understöd av allm&.11112 medel eller 

som grundats för persone:c- i tjänst hos staten 1 landskapet 9 kommun, 

kommunalf örbund eller :celigiöst samfunc( 9 eller av staten, lanclskapet 

ellej_· kommunen beviljade sociala unc1e~~,stöd eller bidrag; 

L:-) skadeersdttning, d~LU_ inbegripet dagpenning 9 livr2.nta och pen

sion och till den:! anslutna tillägg, som n~ed stöd av trafikförs::OiJc-..cings

lagen eller olika lagar om olycksfallsförsäkring och enligt i 12g 

fö:ceskrivna g:cuno.e:c erlagts till den, som drabbats nv olycksfall, 

elleI' 2.nhö::cig till denne; så ock motsvarande skadeersättning och un

de:cstöc1 lJ~t gJ.::und av sjukfö::c.'st~k:c: ing; 

5) på grund av liv- eller kapi talfö:csLLkring utfallet kapital; 
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6) stipendium ellel.' annat bidrag, sorr erhållits för studier eller 

f orskningsa:J..'bete, däri inber,:C.~knat sto tssti:pendier 9 som givits enligt 

lagen den 3 oktobe:L 19< 7 om Finlands Akademi och om statsstipenc1ie:.c' 

ro:c främjande av den högsta andliga Ddlingen (FFS 732/ 4 7) samt stipen

c1ie:r fö:c vetenskapligt arbete ~1,t ve-tenskapsidkare 9 sorr verkar vid 

vetenskaplig forskningsanstalt; 

7) belöning, som utdelats s[,som erkänsla för vetenslrnplig elle:c 

lrnnstnä:i..0 lig verksamhet 9 eller av staten given likartad pension elle::c 

pension :r.or a:nnan fö::ctj änstfti_ll verksamhet; 

8) avgift, som av sammanslutning 9 vilken med stöd av stadgad kon ..... 

cession driver elektricitets- elle:L' tole_foninrättningsrörelse eller 

3ge:>:· vatten- elle:c 2vloppsled11ings:cö:celse 9 uppbäres för anslutning 

till :.c'Ö:..::elsens ledningsnät, likväl högst till ett sb.~c1ant belop~J ~ 

att det sammanlagda beloppet av under varje sä:i:·skil t år influtna an .... 

s lutningsavg5.:2te:c och det kapi te.l delägarna eller medlem:rrarna i sa:rr .... 

rnnnslutninGen ned.lag·~ j_ ::cörelsen sam:rranräknade icke öve:r:·skrid2 

anskaffning svärdet av c1e anl~i,ggningstillgångar 9 som vid ska ttoc':'c:ret::: 

utgång ä::co i bruk i ~örelsen; 

9) vad som av staten 9 lanc1slwpj3t eller annat offentligt SE.l.mfund 

anvisats till best:cidanc1e av med tillfälligt uppdrng förenade särskil

da kostnader; 

10} enligt sjukförsäkringsl23en (I'F'S 364/63) till fö::csti.kraC: elle:i_" 

C::.ennes :._'ättsinnehav0:1_·e e:clagC. ezsättning ~ dagpenning eller moc,e::eskaps

penning 9 

som avses i landskapslEJ.gen om arbets--

löshetse~s~ttni~c (34/61 och 9/64) eller arbetslöshetsunderstöd, som 

avses i lagen om rJksornf2ttGJ.nde a:cbetslöshetskassor (FFS 125/34); 
12) enligt landskapslagen om arbetsförmedling (23/60) till orbets

tag2:ce a~J lanc1skapsn:edel erlagd e::csättning; 

13) den del av va::cas e::;::po:rtpi:is? vilken erlagts sorc exporta.vgift 

Gnligt 10.gen C:.cn 15 september '1957 om exportavgift (FFS 310/57); 

14) vinst, som erhållits vid i Finland anordnade lotterie~ eller 

u tlottninga:c 2.V premieoblig8tione::c elle::i.: vinst som erhållits vid v2e

htllni11g, som med vaderb~rligt tillstånd anordnats i samband med in

hemt:Jka id:.otts- eller djurtävlinga:c, ej heller pris eller unc1e:c o.n112n 

~') eni5.Jnning erl1ållen vi:i:lst 9 som utfallit vid annan i Finland off r:mtli/t 

anoTdnaa dragnin3, gissningsthvlan, vadh&llning eller annat d~:rmed 

j ~imförli0t 1ö:;;f2::c.'onde 9 som d,elvis eller helt ber·or o.v sl t.mpe:n 9 förutoT1 

dä SJdan vinst kan anses utgö~a skäligt vederlag för någon prestation 

i' 

' 
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eller bör betrakt2s som i lagen om fö::cskottsuppbörd 2vsedd lön elle}: 

u tfEllli t vid vadhållning 9 som med vedc-;rbö:....-ligt tillstånd ano:i.·cl_:;_1a ts 

på ti?,vlingsplatsen i sambanc~ me'-' hästtävling; 

15) inkomst son: plockc:::ce av v1lda bär och svampar erhiilli t sv 

plockningen 9 sD.f:camt inkomsten icke bör anses såsen: i 4 § rikets lag 

om förskottsuppbö::cd (FFS 418/59) avsedd lön; 

16) enligt ~ikets lag om bestridande av bevisningskostnader med 

st2tens medel (FJJ1S 666/72) ur statens medel erhållen ersättning för 

kostnader för resa och för uppehälle samt för ekonomisk förlust; ej 

hellei 

17) den förmån den skattskyldige ha:c åtnjutit av för eget eller sin 

familjs behov använci. 9 egen elle::.: s2.clan bostad 9 som han såsom deläg4re 

i aktie;;olag eller- annan sammanslutning eller såsom medleIT.' av andels·

lag hm .. · innehaft fö_~, ett 18.g:ce vederlag än e;ängse hyra, om ej annat 

följer av landskapslagen om kommunalskatt för bostadsinkomst i vissa 

fo.11. 

8 §. 

Såsom owkostnac1er för inkornstens förvärvande anses även~ 

7) l:::o.stnade:i::' f ö:i.. uti1yrr1ing av n:öble:cade rum i skatt skyldigs lJoståcl 

elle:L· i samb2,ncl cl:irmed stående lokalitete::c med eller utan )_1elinacko:cde

:....ing. Desse kostnade:c beTäkn2s enligt gruncler.~ soIT.' landskapsstyrelsr:n , 

såvida ej de verkliga kostnade~nas 

~orlek dd~fö~ utreds. 

·11 § 0 

Såsom barnavd1::'2g skall f:cån sk2ttskyldigs inkomst ytterligare 

avdragas i enlighet r;::ect_ vad kommunens fnllw8.ktige för V8l' je skatte~.~~ 

heslutQ minst 400 och högst 1.000 mark för varje barn, adoptivbarn 

eller fosterba~n 7 som den sk2ttskyldige försörjt och som före skatte

årets ingång ic~e fyllt 16 Lr. 

Denna lag tilli:änoas första 0L'~:i_1ge:c1 vid besko.ttningen 2v 1973 -;s 

inkomste:c. 

I 

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

angL,ende ändring av landsk2pslagen orn komrcunalska tt för gå:rdabruk o 

I enlighet med }l.lands landstings beslut upphäves 19 § 1 rnOII!o 

d) p. landskaps logen den ~- api'il 1968 om kommunalskatt för gå:rd.s
bru};: (6/68) samt änd:ras 5 § 1 rnorno 13) Po 1 6 § 1 mom. 6), 7) och 

8) ]Jo samt 7 § 2) p., av dessa lag~um 6 § 1 mom. 7) p. och 7 § 

2) p. sådana de lyder i landskapslagen av den 5 november 1971 (46/71) 
och fogas till 6 § 1 rnom. en ny 12) p. som följer: 

5 §. 
I 4 § avseC: Cla sk2, ttepliktiga inkornste:r av lantb:ruket unde::i.: skatte:-

ä~et äro bland andra: 

13) bostadsinkomsten av den skc:t ttskyldiges och hans fcirnilj s bostad 

lJå, lägen~1eten p,_, sdtt sorJJ stadcas i landskapslagen om komrcunalsk2 tt 

för bostadsinkomst i v.:Lssa f2ll ( / ) . 

6 §. 
I 4 § avsedcl.2 ovdragbm.::a utgifte:c för inkomstens förvä:cv-c:mde och 

bibehållande ~ro bland andra: 

6) fö:csälccingspr·emier· fö~c bygsnader och andra lantbruks tillgånga:c· 

pä lägenheten med i 7 § stadgade und.ant8g; 

7) utgifte:.L' fö~.:: rep2:cntion ocl1 underhåll av byggnadel p~~ lägenhe

ten samt i gärdsbruket använda maskiner, ~e~skap, anordninga::c, diken 1 

b::::o2r, stängsel, väga: •. och annat \'"~ylikt met~ i 7 § stadgac~e undan-

t2g; 

8) utgifter för vatten, ~ärme, belysning och annat ~ylikt p~ 

lägenheten med i 7 § stadgade undantag; 

12) kostnader för uthyrning nv möblerade rum i skattskyldigs bostad 

ellGr i samband d~~wed stående lokaliteter med eller utan helinackor-

0 ering o Dess;::; kostna de::c beräknas enligt grunder, soil'.' landskaps.sty-

~.: elsen för v2Tje skatteår fsststi=Uler, sJ,vida oj de verklige. kost

nade~nas sto::clek dä:cför ut:Ledas. 

7 §. 
Avd:cagba:ra utgifte:r ä:.c o icke~ 

2) utgifte~.::· för sådan byggnac.~ eller· del därav, som nrnrändes såson: 

bostad Jöi· 0 en ska ttskyldj_g2 0llel' hans familj eller eljest i de:L·a,s 
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privata hushdll, inberäknade anskaffnings- och grundförbätt~ingsut

gifte:L' samt utgifte:r för värme , va tten , belysning och anno. t c1ylj,kt 

p~~ l ,:,i,genheten. 

Dennn lD.g till2cwpn s först2 gJ,ngen vid beskattningen o.v -1973 

å:r s inkomster. 

Mariehamn, den 24 augusti 1973. 
På landskapssty-..celsens vägnar~ 

~k /k/J _/\ 
AlHik Hä~~ /ia:;,u;~ 

• 

Lantrå d 

Lagberedning3chef Sune Carlsson. 

, 


