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LAGUTSKOTTETS betänkande N:o 2/1946 med .an

ledning av landskapsnämndens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapsla g an~ 

gående ändring av landskapslagen om kommunallag 

för landskommunerna,i landskapet Aland, utfärdad 

den 30 augusti 1930. 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets ut -

låtande, har utskottet behandlat och får med hänvisning till den motivering 

som fr amförts i betänkt!.ndet N:o 1/1946 angående förslaget till ·-landskaps

lag om ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i Mariehamn, för 

landstinget vördsammast föreslå, 

att landstinget ville ant aga nedanstående för

slag till 

L a n d s k a p s 1 a g 
angående ändring av landskapslagen om kommunallag för l andskommunerna i 

l andskapet Äland, utfärdad den 21 augusti 1930, 

På framställning av il lanr'ls lanc'Jsl{Rpsnämnd har }lands landsting beslut a t , 

att 112 § i lanc'lsl<8.psl l'H; e n nen 2.1 an~flti 1930 om kommunallag för l andskom

munerna i l andskapet Äl and, sådant sagda lagrum lyder i l and sk apsla gen den 

30 juni 1941, skall hava följande ändrade lydelse: 

112 ~. 

Skattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga; 

1) legoavgifter för jord; } , .- .-.· · ~ 

21 ränta å gäld; 
3 ) förlust å skattskyldigs näringsverksamhet, som icke är a tt hänföra 

till kapit alförlust; 

(uteslutning") 

4) obligatorisk försäkringsavgift samt avgifter, som erlagts till arbe t s 

löshe tska ssor J 
5) (ute_slutning) avgifter till p ensions-, änke- och pupill.-, samt anna n 

dylik kassa, i vilken,det på grund av tjänst eller befa ttning åligger ho

nom att vara de li:g are • 

Mariehamn den 20 februari 1946. 

På ~gut_.skottet s . vägnar: 

. ----~~~-~----- /') . Tor Brenni • L. :_ 
--,~~;f~~;;1~ 

Närva rande i utskottet: vicetalma n Brenning, ordförarrde ,~t gsma n 

Herman Ma ttsson, viceta lman Jansson , lill;,ndstingsman På.vals och landstings~ 

man S jöblom. 




