
N:O 2/1941. 

STORA UTSKOTTETS betänkande N:o 

av landskaps ·· namndens franB tällning 

ting med förslag till landskapslag 

:110 

2/1941 i anledning · 

till Ålands lands

angående ändring 

av§ 112 · 1 1 andskapslagen den a augusti 1930 om kom-

munallag för landskommunerna i landskapet Åland samt 

§ 86 i landskapslagen den 15 december 1931 om kommunal

förvaltning i Mariehamn sådant sistnämnda lagrum ly.fler 

i landskapsla.gen den 31 december 1940. 

Landst inget, söm i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

N:o 2/ 1941, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

stora utskottet, vars majoritet till alla delar omfattar lagutskot- 1 

tets förenämnda betänkame, får med anledning härav vördsamt föreslå 

att landstinget ville antaga nedanstående land

skapslagar: 

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

angående ändring av § 112 i landskapslagen den 21 augusti 1930 om 

kommunalla.g för landskommunerna i landskapet Åland. 

§ 112. 

Skattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga: 

1) Legoavgifter för jord; 

2) ränta å gäld; I 

3) förlust å skattskyldigs näringsverksamhet, som icke är att •I 

hänföra till kapitalförlust; ·· 

4) inkomst- och förmögenhetsskatt till staten samt till landska

pet, konnnun och kyrka utgående utskylder; 

5) obligatorisk försäkringsavgift samt avgifter, som erlagts till 

arbetslöshetskassor; 

6) försäkringspremier och andra avgifter, som utbetalas för hans 
I 

eller hans hustrus eller barns liv-, kapital-, livränta-, olycksfalls-

eller sjukförsäkring, dock sanmanlagt högst 200 mark för varje försäk

rad person, ävensom avgifter till pensions-, änke- och pupill- samt 

annan dylik kassa, i vilken det på grund av tjänst eller befattning 

åil.igger honom att vara deHlgare, 
11 

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

om ändring av § 86 i landskapslB.gen den 15 december 1931 om kommunal

förvaltning i Mariehman, sådant si stnämnda lagrum lyaer i landskapsla-



~.tJ 

111 

gen den 31 december 1940. 

§ 86. 

Skattskyldig är berättigad att från sin. inkomst avdraga: 

l) legoavgifter för inom stadens område belägen Jora; 

2) rt1nta å gäld; 

3 ) förlust å skattskyldigs näringsverksamhet, som icke ä 
ratt 

hänföra till kapitalförlust; 

4 ) inkomst- och förmögenhetsskatt till staten samt till land 
ska, . 

pet, kommun och församling utgående · utskylder; 

5) obligatorisk försäkringsavgift samt avgifter, som erlagt 
s t111 

arbetslöshetskassor; 

6) försäkringspremier och andra avgifter, som utbetalas för h 
ans 

eller hans hustrus eller barns liv-, kapital•, livränte-, olycksfall 

eller sjukförsäkring, dock sammanlagt högst 500 mark för varJ'e r·· · 
or. 

säkrad person, ävensom avgifter till pens lons-, änke- och PUPill .. ' 

samt annan dylik kassa, i vilken det på grund av tjänst el.er befa.tt, 

ning åligger honom att v~ra delägare; 

7) såsom underhållskostnad fcr fastighet i ett för allt högst 10, 

av den ooräknade avkastningen från fastigheten." 

Mariehamn den 24 februari 1941. 

På stora utskottets vägnar: 

; -------------

Närvarande i utskottet: ordföranden Carl Bengtz, samt ledamöterna 

B~rtell, Holmqvist, Oskar Holmström, Larson, Lundqvist, Lennart Mati 

son, Nordström, Påvals, Wi!E!n samt suppleanten Carl Holms tröm. 

• 


