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1 a n d s k a p s s tw~ -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag angående änd 

ring av landskapslagen om kommunalbeskattning 

. i landskapet Åland. 

I riket har i kommunalbeskattningen införts avdragsrätt i vissa fall, 

som sakna motsvarighet i landskapet. Sålunda har redan från och med år 

1958 gällt, att person, som fyllt sextiofem år, är berättigad att göra 

ett avdrag från inkomsten, ursprungligen med 50.000 mark (FFS 28,29/58) 

men från och med 1960 med 75.000 mark (FFS 521,522/60). Vidare är skatt

skyldig i riket berättigad att avdraga premie för liv- och annan person

försäkring till ett högsta belopp om 9.000 mark för varje familjemed

lem samt premie för frivillig pensionsförsäkring upp till 12 % av för

värvsinkomsten (FFS 28/58). Från och med 1960 års beskattning får dess

utom avdragas läkar- och läkemedelskostnader samt sjukhusavgifter och 

med dem jämförbara, av sjukdom föranledda kostnader, dock högst 60.000 

mark,eller, då fråga är om makar, som skola sambeskattas i statsbeskatt

ningen, högst 70.000 mark. (FFS 521,522/60). Skattskyldig, som icke är 

gift och som under skcn.tteåret försörjt sitt minderåriga barn, är i riket 

berättigad att avdraga femtiotusen mark (FFS 521,522/60). Barnavdragen 

fastställas i riket till minst 15 .000 och högst 30.000 mark i landskommun 

{-FFS 522/60) och minst 25.000 och högst 40.000 mark i stad (FFS 521/60) 

medan marginalen för dem i landskapet är fastställd till 10.000-30.000 

mark i landskommun och 20. 000-40. 000 mark i lVIariehamn (18/59). Grundav

dragen slutligen fastställas i riket i landskommun till minst 50.000 

och högst 80.000 mark (FFS 522/60) och i stad till minst 70.000 och 

högst 120.000 mark (FFS 521/60) medan de i landskapet ligga inom mar

ginalen 20.000-60.000 mark i landskommun och 30.000-80.000 mark i lVIarie
hamn (18/59). 

Ändringen av 11 § landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet 

Åland år 1 959 tillkom på grund av en lagmotion (9/59). Motionärernas 

förslag gick därvid ut på att barn- och grundavdragen i landskommunerna 

skulle bli i stort sett desamma som i riket. Landstingets beslut be

träffande maximigränserna överensstämrle med rikets då gällande stadganden 

medan minimigränserna i allmänhet fastställdes något lägre. Gränsvärdena 

för barnavdraget ha icke förändrats i rikets lagändringar av år 1960, 

Utan ändringen beträffande barnavdragen inskränker sig till ett tillägg, 

att för barn, som haft löneJ::nkomst men icke annan inkomst, barnavdrag 

får göras även . om denna inkomst skulle uppgå till större bel opp än det 

av fullmäk tige fastställda barnavdragsbeloppet. Landska'.ps~tyrelsen före
slår beträffande barnavdragen blott ett motsvarande tillägg i 11 §. 

Beträffande grundavdragen ha gränsvärdena ändrats i riket. I 
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principiell överensstä1:11~1else ned Landstingets år 1959 fattad e beslut 

föreslår landskaps styrels en, att de övre gränsvärdena höjas till smtlua 

b elopp SO.Ll i rik e t LJ.Gdan det undre gränsv,ärdet fastställes för lands

kO.tlLlUnerna till lägre b elopp och för Marieharm till sarJna b el opp sor;,1 i 

riket. 
Vad åter beträffar övriga i riket r.1edg i vna avdrag anser l andskaps sty-

rols en, att åldrings avdrage t för pe rsoner, so1J.1 fyllt 65 år, kund e nod

rr i vas i landskapet till sru:ma belopp son i rik et, sar.1t a tt avdragen för 
b 

liv- och personförsäkring sru:it pensionsförsäkring likaså kund e L1edgivas 

enligt enahanda norrrnr. Avdrag för ko stnador på grund av s jukdo.Lll h ar i 

landskapet hittills rJ.edgivits e fter prövning . Då sådana utg ift er, då d e 

äro betydande, ha en väs entlig inverkan på den skattskyldiges skattebe

talningsförmåga, synes det riktigar e , a tt avdrag för dem får g öras eft e r 

de verkliga kostnad erna. I rike ts kOLlTilUnalb e skattning tilläri1pas dock en 

hö gsta gräns för detta avdrag, i allnänhe t s extiotusen nark men för L1a

kar, son saubeskattas vid statsb eskattningen sjuttiotusen nark, vilka 

naxinibolopp höj as .r,wd tiotus en uark för var j e b arn elle r adoptivbarn 

under sexton år, s o.r;1 den skattskyldige försörjt . Landskapsstyrels en anser 

dock, att någ on hö gst a gräns icke borde fastställas för avdraget, då 

långvarig s jukdoL1 dels kan nedför a förlust av arbe tsförtjänst och dels 

inverkar på skattebetalningsförnågan genon b e tydan de utgift er. Invali-

di t e tsavdrag nedges vid rike ts kommunalbesk a ttning sålunda, a tt skatt

skyldig får avdraga e tthundratus en nark vid 100 % invaliditet och v i d 

Iuindre inval i di t e tsproc ent ifrågavarande rroc ent av e tthundra tus en r.mrk. 

Är den skattskyldige be.rättigad till å ldring s avdr ag , .t1inskas dock inva

lidi tetsavdrage t så, a tt det b eräknas enli g t d e t proc enttal , so1~1 över

skjuter f eliltio proc ent . Landska.psstyr el sen an ser a tt också d etta avdrag 

borde införas i landskapets konEmn a l beskattning . 

Und erhåliskostnad för f as tighet ha r b e rättigat till avdr ag till hö gst 

15 % av den beräknade avkastningen från fas ti gh o t en enlig t 10 § 10 punk

t en. Landskapsstyrels en anser dock, a tt skattskyldig borde få avdraga d G 

und erhållskostnad er, s om han kan styrka ob eroend e a v nännda proc ent sats , 

IilGn blott såso.r.1 kostnader för inkoIJ1s t ens förvärvand e , allt så från fas

tigh e tsinkoL1sterna. Punkt 10 kund e sålunda strykas i 10 § och inval i dav

draget inför~s på d enna plats. 

Såso1;1 en ny punkt 11 för e slår l andskapss tyrelsen införande av d e t i 

riket tj J. låtna avdr aget för ogifta p ersoner, son försörj a .L1inderårig t 

barn, ora f emtiotus en nark . Avdrags rätt en gäll er givetvis såväl og ifta 

mödrar so.rn änkor, änkling ar och frånskild a. Rikets s t a dg and e gäller icke 

skattskyldig, som f örsörjt adoptivbarn. Landskapsstyrels e n ans er dock , 

at t avdragsrätt borde oedg i vas oc kså i d e tta fall. 
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I 11 § 7 I.i.lom. finnes i gällande l;yd els e ett stadg ande o.Ll rätt för 

fullmäktige att bevilja lättna d beträffande erläggandet av skatt eft e r 

skattskyldig, so .m avlidit efter d e t b e skattningen v erkställts. Då detta 

stadgande helt täcke s av stadgande t i 125 § beskattningslagen (FFS 482/58 

son enligt .1 andskapslagen den 15 juli 1959 o.t1 tilläl:.1pning av beskatt

ningslagen i landskapet Åland ( 21/59) skall tillär;1pas även vid koE1tmnal

beskattningen i landsk a p e t Åland, kan det såson ob ehövlig t utgå . 

Rikets lagändringar av den 30 deceuber 1960 skola tillän pas på b e

skattningen för 1960 års inkonst Gr. Då d en för eslagna l andskapsl agen 

likväl icke kan träda i kraft så tidig t, a tt den kan tilläE1pas vid b e

skattning en av 1960 års inko.rn.s t er, h a r landskaps styr el sen för e slag it, 

a tt landskaps lagen skall tillämpas första gången vid ko iimmnal b eskatt-

ningen för år 1961 . 
Med hänvisning till d et ovan anförda f å r l andskapsstyrels en vördsat1t 

för8lägga Land stinget till antag ande nedanståend e 

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

angående ändring av landskaps l agen Oiil konnunalb e skattning i l a ndskapet 

Åland. 

I enlighet med Ålands landsting s b eslut ändras 10 och 11 §§ l andskaps

lagen den 18 juli 1956 om konnunalb eskattning i landskape t Åland (20/56), 

11 § sådan den lyder i landskapslagen den 15 juli 1959 (18/59), såso.L1 

följer: 

10 §. 
Skattskyldig är b erättigad att från sin inkoms t avdrag a 

1) för jord, förutom staten elle r landskapet tillhörig , erlag d a l ego

avgifter: 

2) ränta å gäld; 

3) förlust av skattskyldigs näringsv erksanhet, som ick e är att hän

föra till kapitalförlust; 

4) obligatoriska försäkringsavgifter, såson folkp ensionspre.rn.ie, sa1:1t 

avgifter, so.w erl agts till arbets1öshe tsk assor, och sko g svårds.ave;ift er 

ävenso.111 barnbidrags- och folkpensionspre.11i e , so.u den skattskyl d i ge i 

egenskap av arbetsg ivare erlagt· 
' ' 

5) avgifter till p en sions-, änk e- och pupill- samt annan dylik k as sa, 

i vilken det på g rund av tjänst ell e r b efattning åligger honom att vara 
delägare; 

6) preuier, uppgåend e till hö gst 12 procent av förvärvsinko.t1st en, 

för sådan pensionsförsäkring, so.11 icke b erättigar till andra än n e dan
stående f ör1:.1åner: 
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a) ålderdows.p ension åt den skat tskyl d i ge själ v från tidpunkt, so.n 

bestär.me s i försäkringsavtal e t, till hans död; 

b) sjukdagsp enning , v ars b e lopp p er sjukdag icke är större än e n 

1 det årll. rYa beloppet av ålderdo.us- ell er invalidite ts-hundrad e d e av o 

pension enlig t sawraa försäkring , åt den skattskyldige s jälv för högs t 

ett års tid; 
c) invalid i t e tspension, vars årlig a b e lopp; då fråg a icke är o.t1 för-"-

säkring i anslutning till tjänst e- ell er a rb e tsförhålla nd e, icke är 

större än det årlig a beloppet a v ålderdo.trnp ension enlig t san1J.a försäk

ring, åt den sk attskyldige själv för hö gs t den tid han enligt försäkrings, 

avtalet är befunne n o.föruö gen till arbete; 

d) f auiljep ension å t den skattskyldige s anhörig a frå n d en skattskyl

dig es frånfäll e till tidpunkt, s ou b es täL:.IJes i försäkring savtalet; 

e) med anledning av den skattskyldige s död utgående kapitalprestation, 

uotsvarande hö gst e tt års ålderdotrn-, invalidit ets- ell er f at1il j epens ion, 

saut, 
f) då fråga är o.El försäkring i anslutning till tjänste- ell e r arbets-

förhållande, sådan pre.t1ieåterbäring , sot1 k an stiga till hö gs t försäkringens 

onlig t försäkrings tekniska g runder beräknade återköpsvärde; 

7) preLiier, so.n den ska ttskyldige erl a g t för liv- ell er annan person

försäkring för sig, sin hustru elle r sina barn, föruton annan i denna 

paragraf när;.md försäkring, dock hö gst till e tt b elopp o.tl niotusen .t1ark 

p er f ariil j eraedlet1; 

8) ett b e lopp 01i1 s juttiofeutus en nark, on den skattskyldige för e skatt e 

å r e ts utg ång fyllt sextiofen år; 

9) läkar- och läke111e d elskostnader sant sjukhusavg ift er jäute föed det1 

jär,lförbara, av s jukdou föranledd a kostnad er för den ska ttskyldi gG och 

hans fan ilj eLledleumar, likväl icke till den del sådana kostnad e r er;,~ättas 

d en skattskyldige på grund av försäkring , arbetsförhållande elle r/äi1nan 
orsak; 

10) då hans arbets- och v erksarilhe tsför.någa varaktig t är n edsatt geno.t1 

att någ ot organ saknas ell e r fungGr a r bri stfälli gt, vid ofullständig ar

betsoföruäga e tthtmdra tus en Dark och annars så L.1ån ga proc ent av nätmda 

b olopp, so.11 hans invaliditet ans e s uotsvara; dock eå a tt skattskyldig, 

sot.1 är berättigad till i 8 punkt e n näumt avdrag får avdraga endast den del 

av etthundratusen w.ark, so.u1 .t10tsvarar f e.ri1tio proc ent överskjut ande inva
lidi t etspr oc enttal; 

11) or;1 d en skattskyldige ick e är gift och under skattåret försörjt 

sitt rainderåriga barn, f GIJ.tiotusen t.iark; 

12) vad inhe.nsk försäkring sanstal t enlig t lag bör överföra till er-
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sättnin gs- eller premi ereserv; 

13 ) vad sparbank ell er and elskassa bör erlägga till sparbank ernas 

eller an.delskassornas säkerhetsfond; 

14 ) vad näringsidkare under skattåret erlagt i gottgörelse på köp 

och försäljning , _ återbäring av öv erskott saut års- och orJsättning sra-

batt; sarat 
15) vad arbetsgivare från inkons t en av sin rörels e e rlag t till av 

honan grundad pensions anstalt ell er p cmsionsstift e lse intill det belopp, 

so .r.i enligt försäkringstekni~~a grund e r e rfordras till täckand e av an

staltens eller stift elsens/pe nsionsförbind els erna härflytande pensions-

ansvarighet. 
11 §. 

Såsom be.rnavdrag skall från skattskyldigs inko.ust ytterligar e avdragas 

i enlighet .ued vad ko.EUi.mnens full.r.1äktige besluta för den tax e ring , so1a 

för varje år skall förrättas, 

i landskonLmn minst 10.000 och hö gst 30.000 uark för varj e barn ell er 

adoptivbarn, s01:1 han på grund av sin för sö r jningsplikt försörjt och so1a 

före skatteår ets ingån g icke fyllt sexton år, sarJt 

i Mariehat.ms stad TJ.inst 20.000 och hö gst 40.000 .tiark för varje sådant 

barn. 

:Då hustru beskattas skilt, IJå avdraget beviljas den 11ake, vilken ensan 

eller huvudsakligen försörjt barnet. För barn, sor.1 själv h ar inko.u1st, 

1J.å avdrag göras blott till den del sagda inkons t understiger det av full

_L1äktige fastställda beloppet. 

Överstiger skattskyldig persons och hans .nakas s at.manlagda inkon st 

efter i 8, 9 och 10 §§ när.mda avdrag jän t e ovan i denna parag raf stadgat 

avdrag i landskommun icke 80.000 uark, uå därifrån, i enlighet rJ.ed vad 

konounalfull.IlJ.äkti ge för varje år besluta, göras e tt grundavdrag med .n inst 

40.000 mark och hö g st 80.000 nark, ell 8r, o.r.1 inka.ras t en överstiger 80.000 

nark, ett avdrag 11otsvarande när.mda belopp, n inskat ned en proc ent för 

varje fullt belopp av 1. 000 L.iark, var1:ied inko1:1st en överstiger 80. 000 i:iark 

Grundavdrag i Mari e har:Jns st a d Ii1å gör a s, om inkons t en efter ovan i denn, 

paragraf nätmda avdrag icke öv erstiger 120. 000 r;1ark , i enlighet med v ad 

stadsfull.raäkti ge för varje å r besluta, ned .nins t 70.000 och 'hö gs t 120.000 · 

Uark, eller 0.11 inkons t en öv erstiger 120.000 nark, et t a v dr ag IJ.otsvarand e 

nätmda b elopp, r.1inskat .raed en proc ent för varje fullt b elopp av 1.000 r.iar 

var11ed inkonst en överstige r 120. 000 .r.1ark. 

:Då äkta nakar b eskattas skilt, skall grundavdrag et f astställas på 

Grund av d eras sar.manlagda inkoDst och avdr age t b ev il j as den .nak e, so.El 
haft den större inkonst en. 
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Har skattskyldig persons skatt ebetalningsförlllåga genor.1 studier, under.: 

håll av nära anförvanter eller till följd av. egen eller närstående per
sons ålderdom., olycksfall·, invaliditet eller annan sådan orsak väsent
ligen nedgätt, kan från inkousten avdragas högst 60.000 mark. 

Från avlid en persons inkomst kan eft~r prövning avdrag göras eller . . '\ 
hans döäsbo beviljas fullst'indig befrielse från skatt, därest han efter~ I 

lämnat änka, oförsörjda barn eller andra arvingar, vilka varit beroende \ 
av honom för sin försörjning, I 

.... -....... --
Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen av inkomst under 

skatteåret 1961, 
' 

Marieha.ran, den 24 februari 1961. 

På lrui~sk ~stye].sens vägnar; 
Lantråd /J ~c. ~ 

il~ Jioh~~~ ~ i__/L 
~L,{gberedhingssekreterare ~ 

R lf Sundm.an. 


