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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 8/
1956 med anledning av_ Ålands laudskapsstyrelses framställning m. 34/1956 med förslag
liL-8/1956,.
till landskapslag om änd~ing av landskapslagen om kommunallag för landskommunerna i
landskapet Åland.
Lag- och ekonomiutskottet, som fått i uppdrag att avgiva betänkande
över förenämnda lagförslag, har f:..:..ilii t, att sista punkten i den fö reslagna än~ringen i sak motsvarar p. 10 i § 10 ~v landskapslagen om
.
kommunalbeskattning i landskapet Åland ( 20/1956), som vinner tillämp-~ .· '.
ning vid 1958 års kommunalbeskattning, Utskottet omfattar därför land- -~1
skapsstyrelsens förslag med däri angiven motivering.
I lagförslagets text har i p. 5 bortfallit ett ord ( -- kassa, !
vilken--), varför utskottet vördsamt föreslå-:r, att lagförslaget skulle antagas enligt följande;
La n d s k a p s 1 a g
om ändring av kommunallag~n för landskommunerna i landskapet Åland, U~f ärdad den 21 au~usti 1930,
_ ..,.._

____

1 enlighet med Ålands landsting be,s lut ändras § 112 i kommunal lagen för lands kommunerna i landskapet Åland, utf'ärdad den 21 augu.st$..
1930 (9/30), i den lydelse lagrummet har i landskapslagen den 23 november 1948 (29/48), såsom följer:
112 §.
Skattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdragat
1) för jord, förutom staten och landskapet tillhörig, erlagda · legoavgifter;
2) ränta å gäld I
3) förlust å skattskyldigs nb.::..'L.i.i....Jsverksamhet, som icke är att hänföra till kapitalförlu~t;
4~ obligatorisk försäkringsavgift samt avgifter, som erlagts till
arbetslöshets-kassor;
5) avgifter till pensions-~ änke- ooh pqpill- samt annan dylik kassa, i vilken det på grund av tjänst eller befattning åligger honom
att vara delägare;
6) vad arbetsgivare från sin inkomst av rörelsen erlagt till av
honom grundad pensionsanstalt eller pensionsstiftelse intill det belopp, .som enligt försäkring13tekniska grunder erfordras till täckande
.av anstaltens eller stiftelsens av pensionsförbindelserna härflytande
:Penaionsansvarighet.

I

287
-2-

J)ei.l.na landskapslag tillämpas på 1957 års kommunalbeskattning.
Mariehamn, den 42 november

19~6.

På lag- och ekonomiutskottets vägnar1

Närvarande i utskottet: ordför::::.r: c1. ; 1... :':..lbin Johansson, viceordföranden
Nord.as sariJ..t medlemmarna Arvidsson, John Johansson och Sjöstrand,
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