
1988-89 L t-Ls framst. nr 31 

LANDSKAPSSTYRELSENS · FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

om ändring av 13 § kommunalskattelagen för 

landskapet Aland. 

Landskapsstyrelsen överlämnade i november månad 1988 till landstinget en 

framställni~g med f?rslag till bl.a. kommuri~lskattelag för landskapet Aland, en lag 

som var avsedd att ersätta landskapslagen om kommunalskatt på inkomst (!+5/76) 

och tre andra skattelagar (1988-89 Lt-Ls framst. nr 8). Med anledning av 

framställningen antog landstinget i decembe~ måtlad 1988 kommunalskattelagen för 

landskapet Aland (70/88), nedan kallad komlTlunalskattelagen, och landskapslagen 

angående ändring av 1 § landskapslagen om kommunalskatt för begränsat skatt

skyldig (71/88). 

När kommunalskattelagen antogs gjordes den tillämplig endast vid beskatt-
. . 

ningen för år 1989. Den lagstiftning som kommunalskattelagen var avsedd att 

ersätta upphävdes därför inte. Tillämpligheten av ifrågavarande lagstiftning in

skränktes dock så att den ~nte tillämpas på skatteåret 1989. Ikraftträdelsebestäm

melserna i kommunalsk~ttelagen är således utformade så att den lagstiftning som 

tillämpas vid beskattningen för år 1988 skall tillämpas på nytt vid beskattningen 

för år 1990 och därefter, om inte några ändringar görs. 

Enligt landskapsstyr~lse~~ ·uppfattning bör den nyligen antagna kommunal

skattelagen tillämpas även efter skatteåret 1989, eftersom en återgång till den 

tidigare tillämpade lagstiftningen inte kan anses ändamålsenlig. Landskapsstyrelsen 

föreslår därför att kommunalskattelagen görs permanent och att de lagar som 

föreslogs upphävda i den ovan nämnda framställningen samtidigt upphävs. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

om ändring av 13 § kommunalskattelagen för landskapet AJand 

I enlighet med landstingets beslut ändras 13 § kommunalskattelagen den 29 

december 1988 för landskapet Aland (70/88) som följer: 
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13 § 

Denna lag tillämpas första gången vid den beskattning som skall verkställas för 

år.1989. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. 

Genom denna lag upphävs 

l) landskapslagen den 17 augusti 1976 om korr:imunalskatt på.inkomst (45/76), 

2) landskapslagen den 30 mars 1981 om vissa undantagsbest~mmels~r 

skattelagar,na vid kommunalbeskattningen {16/81 ), 

3) landskapslagen den 17 augusti . 197 6 om begrän~ning av rätten att vid 

kommunalbeskattningen avdraga ränta på gäld (46/76), 

· 4) landskapslagen den J december 1985 om tillämpning vid kommt.malbeskatt

ningen av lagen om avdrag för sjöarbetsinkomst vid beskattningen (49/85). 

Mariehamn den 10 mars 1989 

L an:t räd Sune Eriksson 

.· T .f. lagberec;iningschef Lars Karlsson 


