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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

N2 6/1966 med anledning av Ålands landskapssty 

relse s framställning till ÅJ~nds landsting 

med förslag till landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om kommunalbeskattning i 

landskapet Åland (m 2/1966). 

Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets betänkande har utskottet behandlat ärendet och får 

härmed vördsamt anföra följande: 

Utskottet, som i sak helt kunnat omfatta framställningen och däri 

ingående lagförslag, har dock ansett det påkallat, att i den lagteknis

ka utformningen av 10 § göra en ändring. Såsom en obligatorisk försäk

ring är sjukförsäkringen likställd med de i 5 punkten av samma paragraf 

nämnda övriga obligatoriska försäkringar, varför det synes vara obehöv

ligt att i 8 punkten särskilt nämna sjukförsäkringspremien. På grund 

härav har den sistnämnda punkten lämnats oförändrad förutom att det 

maximerade beloppet ändrats till nymark. I stället har utskottet så~om 

ett förtydligande av 5 punkten däri infört premierna för i sjukförsäk

ringslagen avsedd försäkring. 

I samband härmed har utskottet även gjort den ändringen, att arbets

givares barnbidrags-, folkpensions- och s jukf örsäkringsa-Y gifter samman

dragits till benämningen "arbetsgivares socialskyddsavgift" på sätt som 

stadgas i lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift 

(FFS 366/1963). 

I anseende till vad ovan anförts får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

i följande lydelse: 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet 
Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 7 och 10 §§ land

skapslagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet Åland 

(20/56), 7 § sådan den lyder i landskapslagen den 4 juli 1962 (31/62) 

och 10 § sådan den lyder i land skapslagen den 1966 ( /66), 
såsom följer: '·' 

7 §. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

10 §. 
Skattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga: 
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1) för jord ------ (1 punkten) ------ erlagda legoavgifter ; 

2) ränta å gäld; 

3) såsom underhållskostnad ------ (3 punkten) ------ från fastig-

heten; 
4) förlust av------ (4 punkten) ------ till kapitalförlust; 

5) obligatoriska försäkringsavgifter, såsom folkpensions- och sjuk

försäkringspremier, samt avgifter, som erlagts till arbetslöshetskas

sor och skogsvårdsavgifter ävensom arbetsgivares socialskyddsavgif~; 

6) avgifter till------ (6 punkten)------ vara delägare; 

7) premier, uppgående ------ (7 punkten) ------ beräknade återköps

värde; 

8) premier, som den skattskyldige erlagt för liv- eller annan person

försäkring för sig, sin make eller sina barn förutom för annan i denna 

paragraf nämnd försäkring, dock högst till ett belopp om 90 nymark för 

varje familjemedlem; 

8a) då han före skatteårets utgång fyllt 65 år, 1.000 nymark; 

9) läkar- och------ (9 punkten) ------ annan orsak; 

10) då hans ------ (10 punkten) ------ invaliditetsavdrag beaktas; 

11) om den ------ (11 punkten) ------ sexhundrafemtio nymark; 

12) vad inhemsk ------ (12 punkten) ------ eller premiereserv; 

13) vad sparbank------ (13 punkten) ------ andelskassornas säkerhets

fond; 

14) vad näringsidkare------ (14 punkten)------ och omsättningsrabatt; 

15) vad arbetsgivare ------ (15 punkten) ------ härflytande pensions
ansvarighet; samt 

16) såsom följd ------ (16 punkten) ------ gottgörelsens belopp. 

Denna landskapslag tillämpas första gången på kommunalbeskattningen 
för år 1965. 

Mariehamn, den 10 mars 1966. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

/?au~~ !toJJw 
Valter Nordas 

ordförande. 
.I) . 

./ \tu~c~ 
sekreterare • 

. Närvara~de i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 
Viktor Arvid~son (delvis), ledamöterna Börje Johansson, Olof Lindström 
och Bertel Soderlund samt suppleanten Vensel Grönlund (delvis). 


