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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

m 31/1966. s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om kommunalbeskattning i land

skapet Åland. 

Vid senaste vintersession ändrades bl.a. 7 § landskapslagen om kommu

nalbeskattning i landskapet Åland. Beklagligtvis kom därvid ändringen 

att bygga på 1962 års lydelse av sagda stadgande (31/62) ehuru stadgan

det sedermera ändrats genom landskapslag av den 25 mars 1965 (12/65) 

varigenom i sistnämnda ändring införda 12, 13 och 14 punkterna icke in

gå i den lydelse, som för närvarande är gällande. Med anledning härav 

borde paragrafen ändras så, att jämväl dessa stadganden införas. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen f öreläg

ga Landstinget till antagande nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning 

i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ;ändras 7 § landskapslagen 

den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet Åland (20/56), så

dant stadgandet lyder i landskapslagen den 6 jul~ 1966 (47/66), såsom 

följer: 

7 §. 
Såsom skattbar inkomst anses icke~ 

1) vad som ----- (1 punkten) ----- nedstigande led; 

2) från fastighet utgående sytning; 

3) folkpension och ----- (3 punkten) ----- eller moderskapspenning; 

4) för stödjande ----- (4 punkten) ----- eller landskapsunderstöd; 

5) skadeersättning, däri ----- (5 punkten) ----- av sjukförsäkring; 

6) på grund ----- (6 punkten) ----- utfallet kapital; 

7) stipendium eller ----- (7 punkten) -----vetenskaplig forsknings-

anstalt; 

8) belöning, som----- (8 punkten) -----förtjänstfull verksamhet; 

9) sammanträdesarvoden för ----- (9 punkten) ----- eller kommitteer; 

10) avgift, som ----- (10 punkten) ----- i rörelsen ; 

11) vad som ----- (11 punkten) ----- särskilda kostnader ; 

12) enligt sjukförsäkringslagen (FFS 364/63) till försäkrad eller 

dennes r ä ttsinnehavare erlagd ersättning, dagpenning eller moderskaps
:penning; 

13) arbetslöshetsersättning, som avses i landskapslag en om arbetslös 

hetsersättning (34/61 .och 9/64) eller arbei;.slöshetsunderstöd , som avse s ,.,, 
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i lagen om riksomfattande arbets1:öshetskassor (FFS 125/34) ; 
14) enligt landskapslagen om arbetsförmedling (23/60) till arbets

tagare av landskapsmedel erlagd ersättning; ej heller 

15) den del ----- (12 punkten) -----(FFS 310/57 ) ..... 

Denna landskapslag tillämpas f orsta gängen pä kommunalbeskattningen 

för är 1965. 

Mariehamn, den 18 augusti 1966. 
Pä landskapsstyrelsens vägnar: 

~h~qtlJ~.-
Vicelantråd Al~rik Häg(jJ~o~ 

Lagberednings sekreterare 


