Å1 a n d s

1 a n d s k a p s s t y r e 1 s e s framställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag angående ändring av
landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland.
Genom lagen om ändring av förordningen angående kommunalförvaltning
i stad (FFS 610/67) och lagen om ändring av förordningen angående kom'·munalf örval tning på landet (FFS 611/67) har stadgandet angående högqta
p~lo;ppet för det avdrag, som vid kommunalbeRkattningen beviljas för vä~~~'t'ligt nedsatt skattebetalningsf örmåga, höjt8 i riket från 1000 mark
2600 mark. Enligt detta stadgande skall den nedAatta skattebetal~~ng.~:rörmågan liksom tidigare ha uppPtått genom underhåll av nära anfÖ~ant eller till följd av egen eller närstående persons ålderdom,
sj1Jkdmn, olycksfall eller invaliditet, förlust av tjänst eller arbetss eller annan sådan orsak.
I landskapets skattelagstiftning ingår motsvarande stadgande i 11 §
landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland (20/56) 1
stadgande tillåter ifrågavarande avdrag, ifall skattebetalningsväsentligen nedsatts pä grund av studier, underhåll av annan
å anhörig än den skattskyldiges minderåriga barn, som varit i hans
lbara värd, eller på grund av egen eller närstående persons höga
sjukdom, olycksfall, invaliditet eller annan sådan orsak.
det kan anses påkallat, att detta avdrags storlek vid kommunali landskapet skulle uppgå till samma belopp som i riket,
slår landskapsstyrelsen, att sagda stadgande i kommunalbeskattningslagen skulle undergå motsvarande ändring.
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Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsetyrelsen vördsamt
förelägga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av land~kapslagen om kommunalbeRkattning i landi:ikapet
Åland.
I enlighet med Ålands landstings beslut ändraP 11 § 6 mom. landAkapPlagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landRkapet Åland (20/56)
eådant stadgandet lyder i landskapslagen den 15 april 1966 (9/66) såsom
11

§.

Har skattskyldig persons skattebetalningsförmåga genom studier, un-

derhåll av a.nnart nära anhörig än hahs minderå~iga barn, som varit i
hanR omedelb~ra vård, eller på gruhd av egen ell~r närstående perRonR
höga ålder, ~jukdO~J olyck~fall, iriv~liditet elie~ annan sädan orsak
vä~entligen nedgått• kan från inkom~ten avdragas högst 2000 nymark.
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