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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag om än

dring av 12 § kommunalskattelagen för landskapet 

Åland. 

Kommunalskattelagen för landskapet Åland (70/88), nedan kallad kommunalskatte

lag·en, är en s.k. blankettlag enligt vilken skatt på inkomst skall erläggas till kommu

nerna i enlighet med fagen (FFS 1240/88) och förordningen (FFS 1336/89) om skatt på 

inkomst och förmögerth~t, om inte annat uttryckligen sägs i kommunalskattelagen eller 

följer av särskilda bestämmelser. 

I enlighet med lagen om ändring av lagen om skatt på inkomst och förmögenhet 

(FFS 1688/91) upphör rätten till avdrag för sjukdomskostnader vid stats- och kommu

nalbeskattningen förden beskattning som skall verkställas för år 1992. 

Bestämmelser om sjukdomskostnadsavdrag finns i 12 § kommunalskattelagen som 

hänvisar till den nu upphävda bestämmelsen i 99 § lagen om skatt på inkomst och 

förmögenhet. I enlighet med 12 § kommunalskattelagen och den nu upphävda riksbe

stämmelsen har den ·slclttskyldige rätt göra avdrag för sina sjukdomskostnader när ·de 

överstiger ett visst s.kc:·'S_jfilvtiskbelopp. I 99 § lagen om skatt på inkomst och' för

mögenhet angavs ett hö'gsta belopp som fick avdras vid stats- och kommunalbeskatt

ningen medan 12 § kommunalskattelagens grundregel utökar avdragsrätten vid kom'mu

nalbeskattningen till att avse alla sjukdomskostnader. 

Eftersom 12 § kommunalskattelagen konstruerats med uttrycklig hänvisning till 99 

§ lagen om skatt på inkomst och förmögenhet är dess tilHimplighet'oklarcsedan riks

bestämmelsen upphävts. Landskapsstyrelsen föreslår att kommunalskattelagen ändras 

så att där klart framgår att möjligheten till sjukdorifskostnadsavdräg viW kömtrlunal

beskattningen finns kvar. Samtidigt föreslås att de s.k. självriskbeloppen uppjusteras 

från 300 till 500 mark för ensamstående och från 600 till 1000 mark för makar 

sammanlagt. · :. · 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 
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Landskapslag 

i bm lindring av 12·§ kommunalskattelagenfQ_r landskapet Åland 
,..~.;.. ______ _ 

_,-i" 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 12 § kommunalskattelagen för landskapet Åland den 29 december 1988 

(70/88) som följer: 

12 .§ 

Skattskyldig har rättatt vid kommunalbeskattningen till fullt belopp göra avdrag för 

egna och familjemedlemmars sjukdomskostnader som överstiger 500 mark •. F,ör ma]qrr 

gäller dock· att avdrag får göras för sjukdomskostnader. som·· sammanlagt överstiger 

1000 mark (sjukdomskostnadsavdrag). , .. 

För· sjukdomskostnader som föranletts. av sjukhusvistelse utanför Finland och 

Sverige på grund• :av· !inheinsk läkares remiss har skattskyldig rätt att vid kommunal-,. 

beskattningen görå'avdrag med högst 1.800 mark, makar dock sammanlagt med•högst 

3.600 mark. Om skattskyldig under skatteåret försörjt minderårigt barn sIWl i detta 

moin. avsett belopp höjas med 400 mark för varje barn. 

Avdrag får inte göras för resekostnader· till läkare, sjukhus eller tiU en med 

sjukhus jämförbar inrättning utanför Finland eller Sverige för· behandling. av sjukdom. 

om resan företas: utan remiss ellerordination från inhemskJäkare. 

Avdrag får inte göras för kostnader som ersätts på grund av försäkringJ~ller annan 

orsak.'./ .. 
. 'i .. t 

Dennå lag träder f kraft den 
,, :. 

Mariehamn den '16 januari 1992: ; 
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Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Olle Ekström 


