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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kom

munalskatt på inkomst. 

Landskapslagen om kommunalskatt på inkomst (45/76) är en så kallad blankettlag 

genom vilken lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (FFS 1043/74) och den med 

stöd därav utfärdade förordningen om skatt på. inkomst och förmögenhet (FFS 1056/74) 

antagits att gälla vid kommunalbeskattningen i landskapet. Enligt landskapslagen gäller 

vissa avvikelser från bestämmelserna i sagda rikslag. Avvikelserna rör främst vissa 

avdrag vid beskattningen liksom även avdragsbeloppen. Landskapsstyrelsen föreslår i 

föreliggande framställning att avdragsbeloppen 1 vissa fa!J höjs. De föreslagna höj

ningarna ligger 1 huvudsak på en nivå som procentuellt sett understiger den förväntade 

inflationsnivån. För att Undra beskattningen av flerbarnsfamiljer föreslås att barn

avdraget skuHe graderas enligt antal barn. Den procentuella höjningen av barnavdraget 

skulle i vissa fall överstiga den förväntade inflationsnivån. 

I riket har liknande lagstiftningsåtgärder genomförts (FFS 1062/86). 

Stadsstyrelsen och kommunstyrelserna har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. 

Detaljmotivering 

1 § l mom. Enligt l § 1 mom. landskapslagen om kommunalskatt pä inkomst skall 

förordningen om skatt på inkomst och förmögenhet tillämpas vid kommunalbeskatt

ningen i landskapet. Sagda förordning har upphävts och ersatts med förordningen den 29 

augusti l 986 om skatt på inkomst och förmögenhet (FFS 647 /86), nedan kallad den nya 

förordningen. Genom nya förordningen och en därmed sammanhängande lagändring 

(FFS '540/86) har bestämmelser om avdrag vid statsbeskattningen för donationer 

överflyttats tiH om på inkomst och förmögenhet. I övrigt överensstämmer 

bestämmelserna den nya förordningen i sak med tidigare gällande bestämmelser. 

Landskapsstyrelsen föreslår att l § l mom. Jandskapslagen om kommunalskatt på 

inkomst ändras så att bestämmelserna som rör kommunalbeskattning i den nya förord

ningen skulle tillämpas även vid kommunalbeskattningen i landskapet. 

7 §. För närvarande kan så kallat avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga enligt 

skattenämndens prövning beviljas skattskyldig vars skattebetalningsförmåga, av skäl 



som anges i paragrafen, är väsentligt nedsatt. Avdraget kan vara högst 6.700 mark i 

kommuna!beskattningen. La.ndskapsstyrelsen konstaterar att avdragsbeloppet varit 

oförändrat sedan år 1981 och avdraget således minskat i värde. Beloppet föreslås 

därför höjt til! 7 cOOO mark. 

!.!! Enligt gällande bestämmelser utgör barnavdraget vid kommunalbeskattningen 

4.000 mark per barn. För att lindra beskattningen av flerbarnsfamiljer föreslår 

1andskapsstyre1sen att avdraget graderas enligt antal barn. Förslaget innebär följande 

procentuella höjningar: 

Barnavdraget för första barnet 4.000 mark 

andra barnet 4. too mark (2,5 %) 

tredje barnet 4.200 mark (5 %) 

fjärde barnet 4.400 mark (10 %) 

för varje barn därutöver 4.600 mark (15 %) 

För närvarande är ensamfÖrsörjaravdraget 4.400 mark. Landskapsstyrelsen föreslår 

att avdraget höjs ti!l 4.500 mark vilket motsvarar en höjning med 2 %. 

L1:_ I 9 § finns bestämmelser om grundavdrag vid kommunalbeskattningen. 

Grundavdraget utgör för närvarande 7 .500 mark. Gverstiger inkomsten detta belopp 

minskas grundavdraget med en procent för varje fullt belopp av 60 mark, varmed 

inkomsten överstiger 7 .500 mark. För äkta makar skal I, enligt 9 § 3 mom., ett 

gemensamt grundavdrag faststäilas. Beloppet av det gemensamma grundavdraget beräk

nas som 150 procent av ett grundavdrag. Vardera maken beviljas sedan hälften av det på 

detta sätt beräknade avdragsbeloppet. Enligt landskapsstyrelsens mening bör äkta 

makar i detta avseende inte försättas i sämre stälJning än ensamstående och samman

boende som som makar. Landskapsstyrelsen föreslår därför att 9 § 3 

morn. upphävs. 

Med hänvisning tm det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt på. inkomst. 
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I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 9 § 3 mom. landskapslagen den 17 augusti 1976 om kommunalskatt på 

inkomst (45/76), samt 

lagens 1 § 1 mom., 7 § sarnt 8 § l mom. a och b punkterna, av dessa lagrum 

7 § sådan den lyder i 1andskapslagen den 31 juli 1981 (53/81), 8 § 1 mom. a och b 

punkterna sådana de lyder i landskapslagen den 11 juni 1986 (38/86), som följer: 

1 § 

På inkomst erläggs kommunalskatt i enlighet med vad därom är stadgat i lagen om 

skatt på inkomst och förmögenhet (FFS 1043/74) samt i förordningen om skatt på 

inkomst och förmögenhet (FFS 647 /86) med nedan i denna lag stadgade undantag. 

7 § 

I 31 § 1 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsett avdrag för 

nedsatt skattebetalningsförmåga utgör vid kommunalbeskattningen högst 7 .000 mark. 

8 § 

Beträffande de avdrag som avses i 36 § lagen om skatt på. inkomst och förmögenhet 

gäller i landskapet följande avvikande bestämmelser: 

a) barnavdraget utgör 4.000 mark för ett barn, 8 .100 mark för två barn, 12.300 

mark för tre barn, 16.700 mark för fyra barn samt för varje barn därutöver 4.600 mark; 

b) ensamförsörjaravdraget utgör t+.500 mark för varje barn för vilket barnavdrag 

beviljas den skattskyldige; samt 

Denna la.g tillämpas första gången vid den beskattning som skall verkställas för år 

1987. 

Mariehamn den 12 mars 1987 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Michael Patrickson 


