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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande
nr ,13/1970-71 med onled:ning av Ålands
landskapsstyrelses framställning till
Ålands landsting med förslag till landskap slag angående ändring av landskapslagen
om kommunalbeskattning i landskapet Åland.

Sedan landstinget över förenäonda framställning inbegärt lag- och
ekonomiutskottets betänkande har utskottet 9 so111 i ärendet hört lagbe~edningssekreteraren Sune Carlsson 9 behandlat ärendet och får härmed
vördsarJt anföra följande:
Utskottet omfattar de i fram:tällningen föreslagna förhöjningarna
qV lägsta och högsta avdragsbelopp för grundavdrag och barnavdrag •
. - DäreI:10t oofattar utskottet ett i skattelagskommi tten framfört förslag till ändring av grunderna för beviljande av grundavdrag för makar 9
vilken ändring utskottet finner motiverad 9 bloa. med tanke på sådana
fall 9 då ena maken har större del en av inkoosten medan den andra maken
har ringa eller ingen inkorns t. En sådan skattskyldig erhåller genoIJ
den föreslagna ändringen ett större grundavdrag än en ensamstående
person 9 vilket med hänsyn till den förres försörjningsplikt måste anses
skäligt.
Då lagförslaget icke i övrigt givit anledning till sakliga anmärkningar9 får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga lagförslaget, dock sålunda att ingressen och nedannäonda lagrum erhåller följande lydelse~
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskap slagen OE1 komounal beskattning i landskapet
Åland.
I enlighet med Jllands landstings beslut ändras 8 § 2 DOiiJ. 1 p.,
10 § 7 p. sorut 11 § 1 9 3 9 4 9 5 och 8 oom. landskapslagen den 18 juli
1956 oo kommunalbeskattning i landskapet Åland (20/56), av dessa lagrum sådant 8 § 2 ooo. lyder i landskapslagen den 25 juli 1969 (34/69) 9
10 § 7 p. sådan den lyder i landskapslagen den 6 juli 1966 (47/66)
so.1Jt 11 § 19 · 3 9 4 och 5 rnoo. sådana dessa lyder i landskapslagen den
15 april 1966 (9/66) och 8 ooo. sådant det lyder i landskapslagen den
4 april 1968 (18/68) 9 såsom följer:
8 §.
(Likasom i lan dskapsst-1relsens fram ställning).

10

§.

(Likasom i landskaps styrelsens frmn ställning) .
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SåsorJ barnavdrag sksll från skattskyldiga inkoost ytterligare avdragas i enlighet med vad kom1:iunens fullmäktige för varje skatteår besluta minst 400 och högst 1.000 mQrk för varje barn eller adoptivbarn,
som den skattskyldige på grund av sin försörjningsplikt .försörjt och
som före skatteårets ingång icke fyllt 16 år.
Överstiger skattskyldig persons inkomst efter i 8 och 10 §§ stadgade
och förenäsnda avdrag i landskommun icke 2.000 mark 9 må därpå ytterligare i enlighet med vad kommunens fullmäktige för varje år besluta göras ett grundavdrag om IJinst 700 och högst 2.000 IJark eller 9 om inkomsten överstiger 2.000 mark 9 ett avdrag motsvarande nämnda avdragsbelopp9 minskat med en procent för varje fullt belopp av 10 oark 9 varmed inkomsten överstiger 2.000 Dark.
Grundavdraget i MarieharJn må göras 9 om inkomsten efter i 3 mom.
näDnda avdrag icke överstiger 3. 000 mark 9 i enlighet med vad stadsfullmäktige för varje år besluta med minst 1.500 och högst 3.000 mark
eller 9 oo inkon sten överstiger 3. 000 mark 9 ett avdrag Dot svarande när:mda
belopp minskat oed en procent för varje fullt belopp av 20 mark, varmed inkoosten överstiger 3.000 :oark.
För äkta makar fastställes ett gemensamt grundavdrag på gxund av
deras samoanlagda inkomst med tillämpning av inkomstgränser och avdragsbelopp, vilka är 50 procent högre än vad i 3 och 4 mom. föreskriv s. Vardera maken beviljas hälften av det ger:rnnsauma grundavdraget.
Avdrag eller del dära,v 9 sorJ ena rJaken ej kan tillgodogöra. sig 9 skall
avdragas från den andra makens inkorna t.
Finnes bland delägare i oskiftat dödsbo i landskapet barn eller
adoptivbarn till den avlidne, som under skatteåret försörjts med boets
medel 9 beviljas boet för barnets del i 10 § 8 punkten avsett avdrag
för premier för liv- eller annan personförsäkring saot i 10 § 7 och
9 punkterna och i 1 mom. av denna paragraf avsedda avdrag 9 av dessa
det i 10 § 9 punkten avsedda avdraget dock högst så mycket som avdraget skall höjas på grund av försörjningen av barnet. Är efterlevande
make delägare i dödsbo 9 beviljas boet nämnda sru~t i 10 § 8a och 10
punkterna avsett avdrag och i 10 § 11 punkten avsett avdrag även för
makens del. Har efterlevande make under skatteåret :haft inkoost 9 för
vilken han skall beskattas särskilt för sig, göras ovannämnda avdrag
i fråga om barn srn::it mnke, som är delägare i dödsboet, från boets
inkoDst endast till den del de icke få avdragas från den efterlevm:ide
makens inkomst eller denna inkomst icke förslår för dessa avdrag.

-3Dödsbo eller annan sammanslutning äger lika så rätt att göra ovan i
denna punkt nämnda avdrag i frå ga om s å dan dess delägare eller medlem,
eller medlem av dennes familj och hans barn, som utfört arbete till
förmån för gårdsbruk, vilket bedrivits av dödsboet eller s8..Elrnanslutningen, till den del dessa avdrag icke få göras från delägarens eller
medlemmens eller dennes familjemedlems inkomst eller denna icke förslår för dessa avdrag.
(Slutstadgandet likasom i landskaps styrelsens framställning).
Mariehamn, den 3 september 1971.
På la.g- 1 ~h ekono.raiutskottets vägnar:

,' (/~~.
Valter Nordo.s
ordförande

. I.

· ~ärvarande

i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföronden
"Vi ktor Arvidsson samt ledan1öterna Einar Hambrudd, Olof Jansson och
'Olof Lind ström.

