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LANDSKAPSSITRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 5 § landskapslagen om 

kommunalskatt på inkomst. 

Genom landskapslagen om kommunalskatt på inkomst (4S/76) har lagen om skatt 

på iru<omst och förmögenhet (FFS 1043/74) antagits att gälla i landskapet även 

såvitt fråga är om kommunalbeskattningen. Från bestämmelserna i nämnda rikslag 

har dock gjorts vissa undantag, innebärande att i landskapet får göras vissa 

avdrag från inkomsten, vilka antingen saknar motsvarighet eller uppgår till 

lägre belopp i riket. En avsikt med dessa särbestämmelser var att i mån av 

möjlighet bevara de avdragsformer som utvecklat s1g 1 den tidigare landskaps

lagstiftningen och därigenom så att säga vunnit hävd. 

De ovan angivna strävandena har dock ej inneburit att alla tidigare former 

av avdrag bibehållits oförändrade i den nya lagen. Sålunda har vissa tidigare 

former av avdrag av olika orsaker ej någon direkt motsvarighet i den nya lagen. 

En form av avdrag som saknar motsvarighet är bl.a. det så kallade schablonav

drag som tidigare tilläts beträffande kostnader för uthyrning av möblerade rum 

i bostad. I motsats till övriga uteslutna former av avdrag utgör uteslutningen 

av detta avdrag dock ej följden av en avsiktlig åtgärd utan avdraget har bort

fallit på grund av ett förbiseende.Fördenskull föreslås att i landskapslagen 

om kommunalskatt på inkomst intages de tidigare gällande bestämmelserna beträf

fande ifrågavarande avdrag. Bestämmelserna härom kan lämpligen intagas i ett 

nytt 2 mom. i lagens S §. 
Hed hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

L a n d s k a n s l a g 

angående ändring av S § landskapslagen om kommunalskatt på inkomst. 

I enlighet med landstingets beslut fogas till S § landskapslagen den 17 

augusti 1976 om kommunalskatt på inkomst (4S/76) ett nytt 2 mom. som följer: 

5 §. 

I l mom. avsett naturligt avdrag får göras jämväl beträffande kostnader för 

uthyrning av möblerade rum i skattskyldigs bostad eller i samband därmed ståen

de lokaliteter med eller utan helinackordefulg.Dessa kostnader beräknas enligt 

grunder, som landskapsstyrelsen för varje skatteår fastställer,såvida ej de 

verkliga kostnadernas storlek därför utreds. 

Denna lag tillämpas första gången vid den beskattning som skall verkställas 

för år 1977. 

Mariehamn, den 3 februari 1977 

L a n t r å d 

Lagberedningschef 


