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LAG- .och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande n :o 

7/1961 med anledning av Ålands landskapsstyrel

ses framställning till Ålands landsting med f ör

slag till landskapslag angående ändring av land

skapslagen om kommunalbeskattning i landskapet ·' 

Åland. (8/1961) 

Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag~ och 

ekonomiutskottets utlåtande har utskottet behandlat framställningen 

och får härmed vördsamt anföra följande. 

I remissdebatten efterl ystes i viss må n en utredning angående p å 

följderna av de nu föreslagna avdragen, en utredning, som enli gt ut

skottets uppfattning lämpligast bort göras av landskapsstyrelsen och 

bort ingå i framställningens al l männa motivering. För att likväl försö

ka få en uppfattning av l agförslagets inverkan på s åväl skatteunderla

get som skattörevalören har utskottet hört skattedirektören Jorma Lind

berg, som även på begäran lämnat utskottet skriftliga utredningar, som 

utskottet sedan sammanställt. och som nu s å som särskild bilaga närslutes 

detta betänkande. Ifrågavarande utredning är visserligen icke s å utför

lig och omfattande, som utskottet hade önskat, men torde densamma ändå 

giva en ganska klar bild av den sannolika utvecklingen. Beträffande den 

del av utredningen, som angår livförsäkringspremier och läkarkostnader 

m.m.dyl. bör för tydlighetens skull framhå llas, att de angivna beloppen 

kunna stiga i betydande grad, enär många dek l aranter, som på f örhand 

vetat, att de ändå icke komme att erlägga statsskatt, hittills icke till 

sin deklaration haft anledning bifoga bevis över förenämnda premier och 

kostnader för sjukdom. P å grund av bristande tid har utskottet i cke i n

begärt utredning från livförsäkringsbolagen angå ende erlagda premier samt 

utbetalda ersättningar i landskapet, ehuru även en s å dan varit önskvärd. 

Utskottet har intagit ett positivt ställningstagande till de flesta av 

de föreslagna reformerna och härvid i görligaste mån försökt underlätta 

det tekniska förfarandet vid själva beskattningen. På grund av utred

ningen har utskottets majoritet (Nordas, Johansson och Söderlund) med 

hänsyn till bevarandet av stabiliteten av kommunernas skattörevalör icke 

ansett det mö jlig t att under nu r å dande f örhå llanden acceptera fram

ställningens förslag, såvitt angå r den föreslagna f örhöjningen av å ld

ringsavdragen, enär illessa avdrag komme a tt utgöra en alltför stark åder

l å tning av kommunernas inkomster. Då dessutom de avdragsm0jligheter, 

som skapats genom nu föreliggande förslag även komma att utöka rätten 

till grundavdrag, har utskottet beträffande förhöjningen av min i mi

gränsen intagit en avvaktande ställning. 
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I lagtexten föreslå s följande ändringar: 

1. 10 § 1 mom. 8 pun~yen utgår i enlighet med mot iveringen ovan. 

r anledning här~v. ··ändr:~-nu,!11-reringen av de efterföljande punkterna. 

2. 10 § 1 mom. punkt ,8 ( t 'id.. g-) • Avdrags be loppet har maximerats 

till 60. o.oo mark obl:PiJ'Bm§-lt~lf serat s i överensstämmelse med rikets lag. 

I anledning härav har utskottet i förslagets 11 § nästsista moment in

fört möjligheten att efter prövning bevilja avdrag om skattebetalnings

förmågan nedgått på grund av sjukdom och har avdragsbeloppet här höjts 

från 60.000 mark till 100 ~ 000 mark. 

3. 10 § 1 mom. 9 punkten (tid. 10). På grund av förslaget under 

punkt 1 ovan har stadgandets senare del utgått och i stället har in

förts ett stadgande därom, att då skattbar husbondelön enligt 4 § 

7 mom. 1 punkten prövningsvis minskats bör enligt denna paragraf bevil

jat invaliditet savdrag beakta-~\': 
4. 11 § 1 mom. Den undre gränsen för barnavdr~get har utskottet an-

. ~ . -

sett att kunde förhö ja.·s till 15. 000 mark. 

5. 11 §mo~• 3. Med hänvisning till den allmänna motiveringen före-

slås den undre gränsen för grundavdraget så som hittills utgöra 20.000 

mark och om inkomsten överst iger 80.000 mark, ett avdrag motsvarande 

det-Ea belopp, minskat med 2 % för varje fu llt belopp av 1.000 mark,. var

med inkomsten överstiger 80.000 mark. Samma procenttal har även införts 

i följande moment. 

6. 11 § 6 mom. Såsom". ovan under punkt 2 framhållits har s tadgandet 

ändrats. Dessutom har momentet omstiliserats i överensstämmelse med 

rikets lag. 

På grund av de ovan företagna ändringarna föreslås fö lj ande lydelse 

av de i framställningen ingående paragraferna: 

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

angående ändring av l andskaps l agen om kommunalbeskattning i landskapet 
Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 10 och 11 §§ landskaps

lagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landsk:apet Åland (20/56), 

11 § sådan den lyder i landskap slagen den 15 juli 195·9 (18/59), s å som 
följer: 

10 §. 
Skattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga 

1) för jord, f örutom staten eller landskapet tillhörig, erlagda 
legoavgifter ; 

2) ränta å gäld; 
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3) förlust av skattskyldigs näringsverksamhet, som icke är ·att hän

föra till kapitalförlust; 

4) obligatoriska försäkringsavgifter, s ås om folkpensionspremie, 

samt avgifter, som erlagts till arbetslöshetskassor, och skogsvårds

avgifter ävensom barnbidrags- och folkpensionspremie, som den skatt-

skyldige i egenskap av arbetsgivare erlagt9 l 
5) avgifter till pensions-, änke- och pupill- samt annan dylik kas- Il 

sa, i vilken det på grund av tjänst eller befattning åligger honom att 

vara delägare; 

6) premier, uppgående till högst 12 procent av 

för sådan pensionsförsäkring, som icke berättigar 

stå ende förmåner: 

förvärvsinkomsten., 

till andra än nedan-

a) ålderdomspension åt den skattskyldige själv från tidpunkt, som I 

en hundj 
bestämmes i försäkringsvtalet, till hans död; 

b) sjukdagspenning, vars belopp per sjukdag icke är större än 

rad:ede- av det årliga beloppet av å lderdoms- eller invaliditets

pension enligt samma försäkring, åt den skattskyldige själv för högst 

ett års tid; 

c) invaliditetspension, vars å rliga belopp, då fråga icke är om 

försäkring i anslutning till tjänste- eller arbetsförhållande, icke är 

större än det å rliga beloppet av ålderdomspension enligt samma försäk

ring, åt den skattskyldige själv för högst den tid han enligt försäkring, 

avtalet är befunnen oförmögen till arbete ~ 

d) familjepension åt den skattskyldige s anhöriga från den skatt-

skyldiges frånfälle till tidpunkt, som bestämmes i försäkringsavtalet; J 

e) med anledning av den skattskyldiges död utgå ende kapitalprestlation 

motsvarande högst ett års å lderdoms-, i nvaliditets- eller familjepen-

sion, samt 

f) då fråga är om försäkring i anslutning till tjänst e- eller arbets

förhållande, s å dan premieåterbäring, som kan stiga till högst försäk

ringens enligt försäkringstekniska grunder beräknade å terköpsvärde ; 

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

försäkring f ör sig, sin hustru eller sina barn, förutom annan i denna 

paragraf nämnd försäkring, dock högst till ett belopp om niotusen mark 

per familjemedlem ; 

8) läkar- och läkemedelskostnader samt sjukhusavgifter och med dessa 

jämf örliga, av sjukdom f öranledda kostnader för den skattskyldige själv 

Och hans familjemedlemmar, dock högst 60.000 mark, då fråga är om og ift 

person, frånskild eller efterlevande make eller om makar, vilka skola 

beskattas sås om skilda skattskyldiga, s amt högst 80.000 mark, då fråga 

I 
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är om makar, vilka sambeskattas, varför utom nämnda maximibelopp skola 

höjas med 10.000 mark för varje sådant minderårigt barn, som den skatt

skyldige under skatteåret försörjt. Ovannämnda kostnader må likväl 

icke avdragas till den del desamma ersättas den skattskyldige på grund 

av försäkring, arbetsförhållande eller av annan orsak9 

g) då hans arbets- och verksamhetsförmåga varaktigt är nedsatt ge

nom att något organ saknas eller fungerar bristfälligt, vid fullständig 

arbetsoförmåga etthundratusen mark och annars så många procent av nämnda 

belopp, som hans invaliditet anses motsvara. Då skattbar husbonrrelön 

enligt 4 § 7 mom. 1 punkten prövningsvis minskas bör enligt denna 

punkt beviljat invaliditetsavdrag beaktas9 

10) om den skattskyldige icke är gift och under skattåret försörjt 

sitt minderåriga barn, femtiotusen mark9 

11) vad inhemsk försäkringsanstalt enligt lag bör överföra till er

sättnings- eller premiereserv; 

12) vad sparbank eller andelskassa bör erlägga till sparbankernas 

eller andelskassornas säkerhetsfond9 

13) vad näringsidkare under skattåret erlagt i gottgörelse på köp 

och försäljning, återbäring av överskott samt års- och omsättnings
rabatt; samt 

14) vad arbetsgivare från inkomsten av sin rörelse erlagt till av 

honom grundad pensionsanstalt eller pensionsstiftelse intill det be

lopp, som enligt försäkringstekniska grunder erfordras till täckande 

av anstaltens eller stiftelsens av pensionsförbindelserna härflytande 
pensionsansvarighet. 

11 §o 
Såsom barnavdrag skall från skattskyldigs inkomst ytterligare av

dragas i enlighet med vad kommunens fullmäktige besluta för den taxe

ring, som för varje år skall förrättas
1 

i landskommun minst 15.000 och högst 30.000 mark för varje barn 

eller adoptivbarn, som han på grund av sin försörjningsplikt försörjt 

och som före skatteårets ingång icke fyllt sexton år, samt 

i Mariehamns stad minst 20.000 och högst 40.000 mark för varje så-

Då hustru beskattas skilt, må avdraget beviljas den make, vilken en

sam eller huvudsakligen försörjt barneto För barn, som själv har in

~omst, må avdrag göras blott till den del sagda inkomst understiger 

av fullmäktige fastställda beloppet. 

Överstiger skattskyldig persons och hans makas sammanlagda inkomst 

efter i 8,. 9 och 10 §§ nämnda avdrag jämte ovan i denna paragraf stad-
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gat avdrag i landskommun icke 80.000 mark, må därifrån, i enlighet 

med vad kommunalfullmäktige för varje år besluta, göras ett grundav

drag med minst 20.000 mark och högst 80.000 mark, eller, om inkomsten 

överstiger 80.000 mark, ett avdrag motsvarande nämnda belopp, minskat 

med 2 procent för varje fullt belopp av 1.000 mark, varmed inkomsten 

överstiger 80.000 mark. 

Grundavdrag i Mariehamns stad må göras, om inkomsten efter ovan i 

denna paragraf nämnda avdrag icke överstiger 120.000 mark 1 i enlighet 

med vad stadsfullmäktige för varje å r besluta, med minst 70.000 och 

högst 120.000 mark, eller om inkomsten överstiger 120.000 mark, ett 

avdrag motsvarande nä.--mnda belopp, minskat med två procent för varje 

fullt belopp av 1.000 mark, varmed inkomsten överstiger 120.000 mark. 

Då äkta makar beskattas skilt, skall grundavdraget fastställas på 

grund av deras sammanlagda inkomst och avdraget beviljas den make, 

som haft den större inkomsten. 

Har skattskyldig persons skattebetalningsförmåga genom studier, 

underhåll av annan nära anhörig än hans minderåriga barn, som varit i 

hans omedelbara vård, eller på grund av egen eller närstå ende persons 

höga ålder, sjukdom, olycksfall, invaliditet eller annan sådan orsak 

väsentligen nedgått, kan från inkomsten avdragas högst 100.000 mark. 

Från avliden persons inkomst kan efter prövning avdrag göras eller 

hans dödsbo beviljas fullständig befrielse frå n skatt, därest han efter

lämnat änka' oförsörjda barn eller andra arvingar, vilka varit beroende 

av honom för sin försörjning. 

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen av inkomst un

der skatteåret 1961. 

Hänvisande till vad ovan framhå llits föreslår lag- och ekonomiut

skottet vördsamt 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

i den lydelse landskapsstyrelsen föreslagit 

med beakt a nde av de ändringar utskottet ovan 

anfört. 

Mariehamn den 16 mars 1961. 

På lag-o/)} p~s~~tet s 
f"a~ordas · 

ordförande. 

vägnar: 

~:::> '\ -~ 
c~-~- c .__ ....... ~ ~ ·-
curt Carlsson 

sekreterare. 
v· Närvarande i utskottet : ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

S~ktor Arvidsson, ledamöterna Börje Johansson, Harry Lindfors och Bertel 
Oderlund. 






