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framställning till Ålands landsting med
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örs~ag

till ändring av kommunallagen för lands-

kommunerna i landskapet Åland.
I den senaste vintersession antagna landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland, vilken skall tillämpas första
gången på taxeringen av 1957 års inkomster, är arbetsgivare berättigad att avdraga från sin inkomst, vad han erlagt till av honom grundad pensionsanstalt eller pensionsstiftelse intill det
belopp, som enligt försäkringstekniska grunder erfordras till
täckande av pensionsansvarigheten.
kommunalbeskattningen i landskapet.

Detta stadgande är nytt för
Emellertid finns det företag,
'
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som redan av årets inkomst skulle vilja avsätta belopp för ifrågaI

varande ändamål, men hindras av att de reserverade beloppen icke
kunna godkännas som avdrag vid kommunalbeskattningen.

Då ordnande

av pensionsförhållandena i privata företag är av väsentlig social
betydelse, borde redan i år möjlighet därtill beredas.
Landskapsstyrelsen har på ovan angivna grunder ansett det vara
. I

på sin plats, att gällande stadganden om kommunalbeskattningen
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ändras så att för pensionsändamål avsatta belopp ,enligt samma prin-
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ciper som i den nya landskapslagen om kommunalbeskattning

ska11

På grund av det ovan anförda får landskapsstyrelsen

vördsamt

kassa, i vilken det på grund av tjänst eller befattning åligger
honom att vara delägare;

antagande nedanstående

6) vad arbetsgivare från sin inkomst av rörelsen erlagt till

L a n d s k a p s 1 a g
om ändring av kommunallagen för landskommunerna

till arbetslöshetskassor;
9) avgifter till pensions-, änke- och pupill- samt anna~ dylik

avdragas från inkomster under år 1956.

förelägga Landstinget till

I
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landskapet Ål

av honom grundad pensionsanstalt eller pensionsstiftelse intill
det belopp, som enligt försäkringstekniska grunder erfordras till

utfärdad den 21 augusti 1930.

täckande av anstaltens eller stiftelsens av pensionsförbindelserna
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras § 112

1

k ommun

lagen för landskommunerna i landskapet Åland, utfärdad den 21 au

härflytande pensionsansvarighet,
Denna landskapslag tillämpas på 1957 års kommunalbeskattning.

gusti 1930 (9/30), i den lydelse lagrummet har i landskapslagen
23 november 1948 (29/48), såsom följer:
112

§.

Skattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga:
1) för jord, förutom staten och landskapet tillhörig, erlagda
legoavgifter;
2) ränta å gäld;

Mariehamn, den 17 november 1956.
På landskapsstyrelsens vägnar:
Lantråd
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Landskapssekreterare
lf Sundman.

3) förlust å ska ttskyldigs näringsverksamhet, som icke ä r att

hänföra till kapitalförlust;
4) abligatorisk försäkringsavgift samt avgifter, som erlagts
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