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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 

12/1966 med anledning av Ålands landskapssty
relse s framställning till Ålands landsting med 
förslag till landskapslag angående ändring av 
landskapslagen om kommunalbeskattning i land
skapet Åland (m 31/1966). 

I Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 
ekonomiutskottets betänkande, har utskottet .behandlat ärendet och får 

härmed anföra följande: 
Genom den lydelse ifrågavarande paragraf erhållit i landskapslagen 

den 6 juli 1966 (47/66) har i 3 punkten intagits ersättning eller dag
penning eller moderskapspenning, som enligt sjukförsäkringslagen (FFS 
364/63) erlägges till försäkrad eller dennes rättsinnehavare. På grund 
härav innebär ett införande av 12 punkten av stadgandet i lydelsen av 

den 25 mars 1965 (12/65), att ifrågavarande ersättningar omnämnes i 
tvenne punkter. Utskottet har därför strukit ifrågavarande ersättningar 
från 3 punkten och låtit lydelsen av 12 punkten vara oförändrad, 

I anseende till vad ovan anförts får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget mätte antaga lagförslaget 
i följande lydelse: 
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angående ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet 
Åland. 

I enlighet med Ålands landstings be-slut ändras 7 § landskapslagen 

den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet Åland (20/56), så
. dant stadgandet lyder i landskapslagen den 6 juli 1966 (47/66), såsom 
följer: 

7 §. 
Såsom skattbar inkomst anses icke: 

1) vad som-~-- (1 punkten) ----- wedstigande led; 
2) från fastighet utgående sytning; 
3) folkpension och pension 1 som änka eller fader- eller moderlös 

erhåller av staten eller kommun eller av pensionsanstalt eller änke-
och pupillkassa 1 vilken erhåller understöd av allmänna medel eller som 
grundats för personer i tjänst hos staten, landskapet, kommun, kommunal
förbund eller religiöst samfund, eller av staten, landskapet, eller kom-

munen beviljade sociala understöd eller bidrag; 

4) för stödjande ----- (4 punkten) ----- eller landskapsunderstöd; 

5) skadeersättning, däri ----- (5 punkten) ----- av sjukförsäkring; 
6) pä grund----- (6 punkten) ~-~utfallet kapital; 
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7) stipendium eller---- - (7 punkten) --- --vetenskaplig forsknings-

anstalt; 
8) belöning, som ----- (8 punkten) ---- - förtjänstfull verksamhet; 
9) sammanträdesarvoden för-- --- (8 punkten) ----- eller kommitt~er; 
10) avgift, som ----- (10 punkten) ----- i rörelsen; 
11) vad som ----- (11 punkten) ----- särskilda kostnader; 
12) enligt sjukförsäkringslagen (FFS 364/63) till försäkrad eller 

dennes rättsinnehavare erlagd ersättning, dagpenning eller moderskaps

penning; 
13) arbetslöshetsersättning, som avses i landskapslagen om arbetslös

hetsersättning (34/61 och 9/64) eller arbetslöshetsunderstöd, som avses 
i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor (FFS 125/34); 

14) enligt landskapslagen om arbetsförmedling (23/60) till arbets
tagare av landskapsmedel erlagd ersättning; ej heller 

15) den del--- - - (12 punkten) ----- (FFS 310/57). 
Denna landskapslag tillämpas första gången på kommunalbeskattningen 

för år 1965 . 

Mariehamn, den 25 augusti 1966 . 
På lag- och ekonomiutskottets vägnar : 

lf#~~1'{} 
Valter Nordas 

ordförande. ~u 
Sune Carlss~ 

sekreterare. 

När varande i utskottet: ordföranden Valter Nordas , viceordföranden 
Viktor Arvidsson samt ledamöterna Börje Johansson, Olof Li ndström och 
Bertel Söderlund. 

-


