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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS betänkande J~ 

9/1956 med anledning av Ålands landskaps

styrelses framställning ~~ 35/1956 med för
slag till landskb~slag om ändring av lands 
skapslagen om kommunalförvaltning i Marie-

ham.a. 
Lag- och ekonomiutskottet, som fått i uppdrag att avgiva betänkande 

över förenämndEl. lagförslag, har funnit, att sista punkten i den före
slagna ändringen i sak motsvarar P• 10 i § 10 av landskapslagen om 
kommunalbeskattp.ing i landskapet Åland (20/1956), som vinner tillämp
ning vid 1958 års kommunalbeskattning. Utskottet omfattar därfor l~~d
slrnpsstyrelsens förslag med däri angiven motivering. 

I lagförslagets text anges landskalJslagen om kommunalförvaltning i 
Mariehamn såsom Ng 24/48, Ifrågavarande författnings nummer är emeller
tid 22/48, varför utskottet vördsamt föreslår, ~tt lagförslaget skulle 
antagas enligt följande; 

L a n d s k a p s l a ~ 
OP ändring av lands~pslagen om kommunalförvaltning i Mariehamn, utfär

dad den l4 juli 1948. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 86 § i landskapslagen 

den 14 juli 1948 om kommunalförvaltning i Mariehamn (22/48) såsom föl
jer. 

§ 86. 
Skattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga: 
1) legoavgifter för inom stadens område belägen jord; 
2) ränta å gäld; 

3) förlust å skattskyldigs näringsverksamhet, som icke är att hän
föra till kapitalförlust; 

4) obligatorisk försäkringsavgift samt avgifter, som erlagts till 
arbetslöshetskassor; 

1[1 

5) avgifter till pensions, änke- och pupill- samt annan dylik kas0'a, 11 / 

i vilket det på grund av tjänst eller befattning åligger honom att Il 
vara delägare; 

6) såsom underhållskostnad för fastighet i ett för allt högst 10 % av 
den beräknade avkastningen t+ån fastigheten; 

7) vad arbetsgivare från sin inkomst av rörelsen erlagt 

grundad pensionsanstalt eller pensionsstiftelse intill det 
till av honom11

I 

belopp, som 
enligt försäkringstekniska grunder erfordras till täckande av anstal

tens eller stiftelsens av pensionsf'örbindelserna härf lytande pensions
ansvarighet. 
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Denna landskapslag tillämpas från 1957 års kommunalbeskattning. 

Mariehamn den 22 november 1956. 
På la.g- och ekonomiutskottets vägnar: 

/la.:-LL~~--- A,.in- J ohans_s_o_n_ --

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 
Nordas samt medleml)larna Arvidsson, John Johansson och Sjöstrand. 
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