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kande av kommissionen för revidering av familjebeskattningen (Korrnnitte-

1972 B: 97), 

samman-

utan-

av att i 

av e 
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) som 

av 

stats~ 
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§). 

juli 1956 

i samband med antagandet av landskaps-

Enär de skäl som 

det 

av att en 

vilken samtliga 

t 

i 

mest 

och l 
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kommunalbeskattning även skulle tillämpas vid kommuna1heskattnin,r;en i 

landskapet, med de undantag som av olika skäl är nödvändiga. Genom ett 

sådant förfarande skulle man även kunna undvika så gott som årligen åter

kommande lagändringar samtidigt som de skattskyldiga lättare skulle få en 

urpfattning om skiljaktigheterna mellan rikets och landskapets skattelag

stiftning då det gäller kommunalbeskattningen. 

För att förenkla beskattningsförfarandet i landskapet har landskaps

styrelsen vid beredningen av föreliggande lagförslag utgått ifrån att 

avvikelser från rikets lag endast skulle göras i undantagsfall. På grund 

härav har landskapsstyrelsen föreslagit avvikelse då fråga är om avdrag 

eller avdragsbelopp som redan finns i gällande iandskapslagstiftning och 

som av särskilda skäl borde bibehållas. I något fall har förhöjning 

av nuvarande avdrag dessutom föreslagits. 

Detaljmotivering .. 

l__l_:_ I riket vidtagna ändringar av lagen eller förordningen om skatt 

på inkomst och förmögenhet skulle träda i kraft i landskapet från tid

punkten för deras ikraftträdande i riket. Ifall ändringen dock strider 

mot stadgandena i den föreslagna lagen, skall sistnämnda lag ges företräde. 

~_i:_ De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om skatt på inkomst och 

förmögenhet ankommer pa rikets myndigheter skulle såvitt gäller korrnnunal

beskattningen i landskapet anförtros landskapsstyrelsen. Detta innebär 

bl.. a. att landskapsstyrelsen kan besluta att pris, stipendium och annat 

understöd till hela sitt belopp är skattefri inkomst (22 § 3 mom. lagen 

om skatt på inkomst och förmögenhet). Undantag skulle dock göra i fråga 

om regeringens rätt att enligt 66 § samma lag sluta dubbelbeskattnings

avtal. För att sådana avtal skall bli gällande i landskapet skall de en

ligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen godkfumas av landstinget. 

l.J.· Landskapsstyrelsen föreslår att landskapets skyldighet att betala 

kommunalskatt skulle bli densamma som gäller staten enligt 12 § lagen om 

skatt på inkomst och förmögenhet. Detta medför den ändringen att landska

pet blir skattskyldig: till kommunen för inkomst av lantbruksfastighet, 

även cl«'i lantbruks- eller skogsfastighet användes för allmänna än<lam;ll. 

±__~Enligt särskilda för två år i sänder gällande landskapslagar, 

den senaste av den 24 mars 1975 (27/75),beviljas fysiska personer och 

oskiftade dödsbon skattelättnader för depositioner vid korrnnunalbeskatt

ningen. För att sådan återkommande lagstiftning i framtiden skall kunna 

undvikas, föreslår landskapsstyrelsen att ett stadgande av samma innehåll 

som sagda lag skulle införas i denna lag, med det undantaget att stadgan-
. t 

det ej är tidsbegränsat. Skattefriheten skuile1
' sålunda gälla räntan :nå 

vissa depositioner i inhemsk penninginrättning och andels lags spar kassa 

samt i arhets$;ivares intressekontor, i s1-stnilmncla fall ti11 högst 250 mark. 
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5 §' igt § l mom. 5 om 

mögenhet får avdrag göras för resekostnaderna mellan hemmet och arbets

"l ga 

på 

med anl 

betsorten. får 

mark, dock högst 3.000 mark. 
den 

Landskapsstyrelsen anser att reseavdraget 

sträckning som vid statsbeskattningen dock med 
styrelsen såsom 

skapsstyrelsen anser 

annan ort 

~ Avdrag 

ej i särskild annat stadgas, 

skild framställning föreslagit vissa 
munalbeskattningen avdraga 

Enligt 38 § lagen om 
på gäld. 

bostad på ar

iger 

i samma ut

att landskaps-

om 

en sär-

vid kom-

ränta gäld 
som hänför sig viss förvärvskälla vid kommunalbeskatt-
ningen i 

på 

som överskjuter 

ingå i 

§ 

belopp för 

Maximibelopp stadgas 
annat , om 

Landskapsstyrelsen 

begränsning av avdraget 

skulle få samma 

_?_J_. Avdraget 
lagen om 

svarande maximiavdrag 
4.000 

stadgandet i rikets lag 

skulle bibehållas. 

samt 

I 

31 § 1 mom. 

mark. Mot-

gränsen 



8 § a 

på inkomst och fönnögenhet i 

Avdraget 

längre möj l att 

sanuna s:.itt 

ser (400-1.000 mark ) om 

hävas. Sociala skäl att 

skapet. Då maximibeloppet i landskapet 

landskapsstyrelsen att 

de mindre kommunernas 

på grund av 

vad därom 

b) Vid HVJIUU'-AA 

500 mark oberoende 

sörjt. Enligt 10 § 

ligheter 

2 7 

lagen om 

för varje 

således 

enhetligt i land-

är 1.000 mark, anser 

, Beträff an

landskapsmedel 

hänvisas till 

1 

dess 

13/69) uppgår motsvarande avdrag varje sådant 

årigt barn. Med beaktande av penningvärdets försämring de förhöjda lev-

nadskostnaderna år 1969, då belopp anser land-

skapsstyrelsen att avdraget borde höjas till L 500 mark per barn. 

c) § 1 mom. 4 förmögenhet 

utgår studieavdraget vid 

skatteår skattskyldige 

Avdraget får göras endast 

i stadgandet 

skapsstyrelsen som anser att 

det att 

nu ges samma 

gränsningen att avdraget 

2 mom.Momentet föreslås 

skattningslagen. 

1975 genom en lagändring 

ning att nu föreslå 

2-_1. Sedan 

bostad för sig 

skattningsvärde om högst 

skyldig och person som 

nares nackdel. Då skattskyldig som bor i 

sju månaders 

l 

se-

får med vissa be-
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gränsningar avdraga 

fullt motiverat att tillåta ett 

bostadsbidrag och 

serat hyresgästerna 

lar för att 

sina inkomster 

För 

skapet 

och pensionärer drabbas av höga hyror 

hyresbidraget en 

sådant bidrag. 

Hyresavdraget 

med bostadsbidrag 
silrski 

få beaktas 

, som utgör 
boende familjemedlemmars sammanlagda 

dock ökas med en procent e 
sammanlagda inkomsten överstiger 15.000 

den 

L 

238 

som 

förhöjda 

till 

i 

. Visserligen 

minskat 

överstiger en 

mark varmed den 

över-

stiger 40 procent av totalinkomsten skulle avdraget icke få göras. 

För att hyresavdraget icke medföra oskäliga föreslås 

att avdraget icke skulle tillåtas om den skattskyldige samma skatte-

år påförts förmögenhetsskatt. Hyresavdraget tillåtes ej heller om hyres-
gästen bor i en 

aktieägare el 

Dessutom skulle 

kan påvisas att 

te fria. 
som 

, som ägs av ett 

i 

i är 

är 

som är 

Landskapsstyrelsen ej lighet att genomföra någon provbeskatt-

n1ng att effekt som det föreslagna hyresavdraget 

på de kommunala inkomsterna, men avser att fråga i samband 

med beskattningen av 1976 års inkomster. 

Förslaget att det maximala 

4.000 mark. Ett så stort avdrag skulle erhållas 

inkomst och 8.000 marks årshyra. Inkomster över 

1 

000 marks 

ger avdrag. 
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Hyresavdragets av 

tabell, som visar situationen dels för 

dels för en trepersoners 

beräkning av bostadsbidraget 

, som antages vara 3. 

Totalinkomst 

9. 3. A 
B 

6.000 A 
B 

15.000 3.600 A 
B 

6. A 
B 

8.400 A 
B 

21.000 3.600 A 
B 

6.000 A 
B 

8 .. 400 A 
B 

27.000 3.600 B 

6. B 

8.400 A 
B 

39.000 6.000 A,B 

8.400 B 

10. 800 B 

10 §. Enligt 37 § lagen om skatt 

2.000 mark det högsta inkomstbelopp, 

avdrag. Om inkomsten 

cent för varje 

mark. 

1t 

Enligt 11 § 3 och 4 mom. 

komstbelopp 2.000 på landsbygden. 

av kommunalfullmäktige ramen för 

Avdraget minskas med en procent för 

inkomsten överstiger 2.000 

3.000 mark, motsvarande 

. I 

en familj 

3. 
L224 

6. 
L 

3.600 
2.380 

6. 
L 

8. 
2.424 

3.600 
3. 

6. 
4.564 

8.400 
5.332 

3. 

6. 

8. 
7. 

6. 

8.400 

10. 

L 

239 
av 

A utan bostadsbidrag och 

total 

och 

2. 

2.250 

1.350 
130 

3. 750 

3. 750 
174 

1.590 
154 

3.990 
922 

LllO 

högst 2.000 mark. 

, varmed 

inkomstbelopp 

3.000 samt 
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minskningen av en e av 

komsten överstiger 3,000 fastställes ett av-

drag på grund av deras 

och avdragsbelopp vilka 

av avdraget. 

Då levnadskostnaderna numera l stort sett 

skattskyldige l 

styrelsen att grundavdraget landskapet. 

på de ökade levnadskostnaderna och 1971, 

då nuvarande inkomst- och avdragsbelopp , anser landskapsstyrelsen 

det vara motiverat att höja inkomst- och avdragsbeloppet 1 3.000 mark. 

Likaså anser landskapsstyrelsen att sagda belopp skulle fastställas i lagen, 

varvid kommunernas 

dragets storlek 

att själva 

slopas 

vissa gränser besluta om grundav-

För att skattebetalarna i 

ändringen i fråga om grundavdraget le 

skattetryck, föreslås att landskapsstyrelsen 

mäktige i kommuner där skattebetalarna har låg ,,~,Å~i 

nedsätta grundavdragets maximibelopp lägst 

~ Landkapsstyelsen föreslår att 

av kommunal 

skulle 

skulle tillämpas förs-

ta gången vid beskattningen av 1976 års inkomster,, alltså ett år senare 

än i riket. I VIII om fönnögenhet 

ingår vissa övergångsbestämmelser som genom 

kettlag även i i 

skattningen mera invecklad än vad 

att 

form av blan

göra 

föreslås att dessa 

övergångsbestämmelser får samma utsträckning i som i 

Till den del föreliggande lagförslag en strängare beskattning 

än gällande lag skulle lagens ikraftträdande framskjutas beskatt-

ningen av 1977 års inkomster, 

Med hänvisning det förelägges 

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

om 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

På inkomst erlägges kommunalskatt i enlighet 

antagande 

i lagen om skatt på inkomst förmögenhet (FFS 3/74) samt i förord-

ningen om skatt på inkomst och förmögenhet 1056/74) med nedan i denna 

lag stadgade lilldantag. 
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Angående av av , inkomst 

av gårdsbruk och bostadsinkomst stadgas särskilt i landskapslag. 

Angående beskattningsförfarandet stadgas i 

av beskattningslagen, 

Beskattning av 

enligt va <l därom är 

av 

skapet från 

ej mot stadgandena i denna 

om lämpning 

sker 

2 §, 

De förvaltningsuppgifter som igt i 1 § 1 mom. nämnda författningar 

ankommer på statens myndigheter skall såvitt 

i landskapet handhas av landskapsstyrelsen 

kommunalbeskattningen 

om skatt på inkomst och förmögenhet 

3 §, 

Beträffande landskapets skyldighet att 

gäller vad om statens skyldighet att erlägga ._~, .. u..-~•v•~ 

lagen om skatt på inkomst och förmögenhet. 

4 §. 

av i § lagen 

inkomst 

är stadgat i 

Såsom skattepliktig inkomst anses ej ränta på deposition, som fysisk 

person eller oskiftat dödsbo gjort i inhemsk penninginrättning eller an-

för emottagande av depositioner av på en i om 

depositionsvillkoren j ig § om andels-

lag avsett andelslag, som bedriver lånerörelse. 

Arbetstagare berättigad att från avdraga 

ränteinkomst av medel vilka deponerat i intressekontor som grundats 

av hans arbetsgivare, dock högst 250 

5 §' 

I 26 § 1 mom. 5 lagen om på inkomst och förmögenhet avsett 

naturligt avdrag får göras kostnader resor mellan bostad 

och arbetsplats samt kostnader som åsamkas skattskyldig därigenom att han 

på grund av på annan ort 

i landskapet. Härvid skall grunder 

relsen årligen fastställer. 

6 §. 

I 29 § 1 mom. 1 om skatt på 

avdrag från totalinkomsten göras utan begränsningar, 

är särskilt stadgat i landskapslag. 

avsedda 

därom ej 
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I sagda lags 29 § 1 morn. 6 

får likaså göras utan 

i annat land än och Sverige 

icke skett på grund av 

1.200 mark då fråga är om ogift 

samt högst 1.600 då fråga om 

lopp skall höj as med 200 mark varje som den 

skattskyldige skatteåret icke 

avdragas del desamma ersättes skattskyldige på grund av för-

säkring, arbetsförhållande av annan orsak, ej den de 

utgör kostnader för resa till läkare eller sj i annat än Finland 

eller Sverige, därest resan företagits utan 

7 §. 
I 31 § l mom. om skatt 

för nedsatt skattBbetalningsförmåga 

skapet vara högst 4.000 mark, 

8 §. 

vid 

av 

förmögenhet avsett avdrag 

i land-

Beträffande avdrag som avses i 

mögenhet skall följande ändrade 

§ lagen om skatt på inkomst och för

och bestämmelser gälla. 

a) Barnavdraget utgör 1.000 mark. 

b) Ensamförsörjaravdraget 1. mark 

e barnavdrag 

c) S_:!:udieavdraget 1. skattskyldig 
regelbunden och undervisning i grundskola, yrkesskola, afton-

läroverk, läroverk, högskola eller annan ig läroanstalt. 

skattskyldig under skatteåret som i s 

vård och som erhåll 

igt 1 mom. c 

sådan undervisning 

äger den skattskyldige 

som före skatteårets ingång icke 

termin för skäliga resekostnader 

mark per termin för skäliga kostnader 

studieavdrag as 

att för e sådant barn, 

högst 500 mark per 

samt högst 800 

studier 

bott utom hemorten, likväl så att om är 1 

detta beviljas endast den ena varvid avdraget om bägge makarna 

inkomster får göras endast av make, vars sammanlagda inkon~ter större. 

9 §. 

Från totalinkomsten får avdragas 

stadgivarande bos i landskapet 

till del sedan den 

skattskyldige 

använts som 

familj, 

erhållet bostadsbidrag och av 

underhyresgäster agda hyror, överstiger den enl 2 mom, has-

hyran (hyresavdrag_) . är 1 av hyra 

som överstiger 40 procent av den i 2 monL 
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Bashyran för 5 av som vid 

beskattningen fastställes för den skattskyldige och hans l lägenheten bo-

familjemedlemmar 

en 

inkonLsten översti 

Hyresavdrag 

manslutning 
familjemedlem är- aktieägare eller delägare, 

föres förmögenhetsskatt för skatteåret, 

Hyresavdrag av 

genheten delvis användes för annat än 

föreligger, där det kan påvisas att de 1 

inkomster som ej skattepliktiga i 

av 

, sam

i 2 mom, avsedd 

om någon av dem på-

förvägras då lä

prövningsrätt 

boende avsevärda 

Hyresavdrag skall göras innan fastställes, 

§' 

Med avvikelse från 37 § om skatt 

gör 3.000 mark det högsta inkomstbelopp, som i sin 

ut

skall avdragas 

såsom grundavdrag. Överstiger inkomsten 3.000 mark skall grundavdraget minsL 

kas med en procent för varje fullt belopp av 25 varmed inkomsten över-

stiger 3.000 mark. 

Landskapsstyrelsen kan på anhållan av kommuns fullmäktige i kom1min där 

skattebetalarna låg i l mom. inkomst- och 

avdragsgränser t 

För äkta makar 

sammanlagda inkomst 

lägst 2.000 

vilka är 50 procent högre vad i l och 2 mom. 

beviljas av det gemensamma 

som den ena maken ej tillgodogöra sig, 

makens inkomst. Vad i detta moment är stadgat 

om den ena maken saknar beskattningsbar 

dock skilt för varje make på sätt i 1 mom. stadgas 

det år lmder lket 

Angående 

iakttagas vad därom stadgat i 

§' 

förvärvskällor i 

lustutjärnning vid kommunalbeskattningen (33/69). 

12 §, 

av deras 

avdragsbelopp, 

maken 

därav, 

andra 

les 

beskattningen 

25 juli 1969 om 

Angående stadgas i landskapslagen om 

förvaltning i "Marieharnns stad (4/61) i om kommunal 

valtning i landskornmunerna i (16/56)' 
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13 §. 

Denna lag tillämpas första gången vid den beskattning , som skall verk-

ställas för år 1976 . 
Genom denna lag upphäves landskapslagen den is juli 1956 om kommun~l -

beskattning i landskapet Åland (20/56) ]ämte senare tillkomna ändringar 

samt stadgandet i 5 § landskapslagen om understöd -för studier vid läro:.. 

verk i landskapet Aland till den del detsamina gäller skattefrihet för under-

stödet. 
Påför~s skattskyldig på grund av denna lag skatt för inkomst som enligt 

tidigare gällande lag ej var skattepliktig eller beviljas han avdrag till 

lägre belopp än tidigare gällande lag medgivit , skall sistnämnda lag till-

lämpas vid beskattningen av 1976 års inkomster. 

Mariehamn, deri 24 februari 1976. 

Lantråd 

_, . Lagberedningschef 

-- - - ---- - -----------------JU lll ---- - --- -- -- --- --- - -- - -- -- -


