
OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 16/1986-87 med an

ledning av landskapsstyrelsens fram

stäUning till landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring a\· 

landskapslagen om kommunalskatt på 

inkomst. 

Landstinget har den 20 mars 1987 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

nämnda framstäHning. Utskottet, som i ärendet hört Jagberedningssekretera

ren Michael Patrickson samt tagit del av kommunernas utlåtanden, får i anledning 

anföra följande. 

I framställningen föreslås att i landskapslagen om kommunalskatt 

avdragsbeJopp skaU höjas och att barnavdraget skaU graderas 

vars belopp höjda är, förutom nämnda 

skattebetalnlngsförmåga och ensamförsörjara\•drag. 

inkomst 

antal 

som intet har att anföra vad beträffar höjningen av beloppen för 

och a\'drag för nedsatt skattebetalnlngsförmåga samt övriga i 

ställningen föreslagna ändringar, anser att en något större förhöjning av beloppet 

ensamförsörjaravdraget är motiverad. Ensamförsörjarna befinner sig i vissa fal! 

I, en svår ekonomisk situation och för de enskilda kommunerna har förhöjningen av 

avdragsbeloppet inte någon ekonomisk betydelse, vilket framgår t.ex. av 

Mariehamns stads utlåtande. Utskottet föreslår därför att beloppet för ensamför

höjs till lt.800 mark. 

hänvisning tiU det anförda utskottet härmed vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga 

framställningen ingående 

1 följande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt på. inkomst 

(Ingressen lika som i framställningen). 
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l § 

(Lika som i framställningen). 

7 § 

(Lika som i framstäHningen). 

8 § 

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

förmögenhet gäller i landskapet följande avvikande bestämmelser: 

"'""',...."'"''rl' .. ,,.,., .... -11- 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 1/..600 

rnark: 

utgör !i&.QQ mark för varje barn för vilket barnavdrag 

den skattskyldige; samt 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som 1 framställningen). 

Marieharnn den 2 april 1987. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Björklund, viceordfö

randen Lönn samt ledamöterna Harry Eriksson, Lund och Mattsson. 


