
19 7 8 - 7 9 L t - L s f rams t . nr 5 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till lan 

skapslag angående ändring av landskap 

lagen om kommunalskatt på inkomst. 

Landskapslagen om kommunalskatt på inkomst (45/76) innehåller, 

oaktat den utgör en s.k. blankettlag varigenom rikets !ag om skatt 

på inkomst och förmögenhet (FFS 1043/74) antagits, vissa från sist 

nämnda lag avvikande bestämmelser. Avvikelserna innebär huvudsak

ligen möjligheter till större avdrag vid kommunalbeskattningen här 

än vad som är fallet i riket. Eftersom dessa avdrag huvudsakligen 

är av social natur anser landskapsstyrelsen det viktigt att deras 

realvärde bibehålles. På grund av den fortgående penningvärdeför

sämringen föreslås därför i föreliggande framställning att best 

melserna beträffande avdrag vid kommunalbeskattningen ändras, så 

att avdragsbeloppen genomgående höjes med i medeltal ca åtta pro

cent. De ändrade bestämmelserna skulle tillämpas första gången vid 

beskattningen för år 1979. 

Även rikets lag föreslås ändrad så att vissa centrala avdrag 

höjes med verkan från och med år 1979 (prop. nr 133/1978 rd). 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt på inkomst. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 4 § 2 mom., 6 § 2 mom. 

7 och 8 §§, 9 § 1 och 2 mom. landskapslagen den 17 augusti 1976 

om kommunalskatt på inkomst (45/76), sådana de lyder i landskaps

lagen den ±7 mars 1978 (8/78), som följer: 

4 § • 

Arbetstagare är berättigad att från sin skattepliktiga inkomst 

avdraga ränteinkomst av medel, vilka han deponerat i intressekonto 

som grundats av hans arbetsgivare, dock högst 325 mark. 
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6 § . 
088 

I 29 § 1 mom. 6 punkten lagen om skattpl inkomst och förrr.ögen

het avsett avdrag för sjukdomsk~stnad~~ får utan avseende på i 

lagrummet angivna begränsningar göras till fullt belopp, dock så 

att av sådana kostnader sorr föranledes av sjukhusvistelse i 

annat land än Finland eller Sverige, såvida ej intagning skett på 

grund av inhemsk läkares remittering, får avdragas högst 1.600 mark 

då fråga är om ogift eller frånskild person, änka eller änkling 

samt sammanlagt högst 2.200 mark då fråga är om makar. Ear den 

skattskyldige under skatteåret försörjt minderårigt barn skall 

här avsett maximibelopp höjas med 270 mark för varje barn. Till 

den del här avsedda kostnader ersättes på grund av iörsäkring eller 

av annan orsak får avdrag ej göras. Ej heller får avdrag göras 

för kostnader i anledning av resa som för behandling av sjukdom 

företages till läkare, sjukhus eller med sjukhus jämförbar inrätt

ning i annat land än Finland eller Sverige, om resan företages 

utan remittering eller ordination av inhemsk läkare. 

7 §. 

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

avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga utgör vid kommunalbeskatt· 

ningen i landskapet högst 5.400 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 1.500 mark; 

b) ensarrförsörjaravdraget vid kommunalbeskattningen utgör 2.300 

mark för varje barn, för vilket barnavdrag beviljas den skatt

skyldige; samt 

c) studieavdraget utgör 1.500 mark för varje termin under vilken 

den skattskyldige erhållit regelbunden och full undervisning 

vid grundskola, yrkesskola, aftonläroverk, läroverk, högskola 

eller därmed jämförbar läroinrättning. 

Har skattskyldig under skatteåret försörjt barn som d~under 

fyllt högst 20 år och har barnet under skat~året åtnjutit undervis

ning som berättigar till i 1 mom. c punkten avsett avdrag från 

inkomst, äger den skattskyldige rätt att för varje här avsett 

barn avdraga skäliga kostnader, högst 750 mark per termin, för 

resor som barnet företar mellan hemmet och läroinrättningen. 

Bor barnet i anledning av studierna på annan ort än hemorten,får 
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08 7 
den skattskyldige ytterligare avdraga de skäliga rr.erutgifter som för · 

anledes härav, dock högst 1.300 mark per termin. 

Äger flera skattskyldiga rätt till i 2 mom. avsett avdrag 

för samma barn, får avdraget beviljas endast den som har de största 

inkomsterna. 

9 § • 

Utan hinder av bestämmelserna i 37 § lagen om skatt på inkomst 

och förmögenhet utgör 4.100 mark det högsta inkomstbelopp som i sin 

helhet skall avdragas såsom grundavdrag vid kommunalbeskattningen i 

landskapet. överstiger inkomsten 4.100 mark minskar grundavdraget 

med en procentenhet för varje fullt belopp av 30 mark varmed in

komsten överstiger 4.100 mark. 

Landskapsstyrelsen kan beträffande viss kommun, såvida full

mäktige därom anhållit och skattebetalarna i kommunen har låg 

medelinkomst, nedsätta i 1 mom. angivna inkcmst- och avdrags

gränser till lägst 2.700 mark. 

Denna lag tillämpas första gången vid den beskattning som 

skall verkställas för tr 19 79. 

Mariehamn den 2 november 1978 

L a n t r 2- d 

Extra lagberedningssekreterare 


