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STORA UTSKOTTET S betänkande N2 29/1967- 68 

med anle dning a v land skapPPtyrelsens framPt äll

ning till ÅlandP landPting med förslag till 

landRkapslag angående ändring av landskapPlagen 

om kommunalbeskattning i land8kapet Åland. (N2 5/ 
1968) . 

Landstinget, sQm i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottetP 

betänkande N~ 16/1967-68, har däröver inbegärt stora ut skottets ut lä-

tande. 
stora utskotte t har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta 

det i lag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda för

slaget jämte motivering, dock med den ändring att högsta vid beskatt

ning avdragbara belopp fastställes till 4.000 mark, ett belopp som 

bättre än f öreslagna 2 . 000 mark stär i relation till nuv arande höga 

kostnad s läge. Då det synes utskottet, som om förevarande avdragsrätt 

på grund av okunnighet om densamma relativt sällan kommer till använd

ning önskar utskottet samtidigt fästa landskapsstyrelsens uppmärksamhet 

vid att ett behov förefinnes att låta trycka anvisningen om hur skatte

deklarationer uppgöras, vilket även med beaktande av den nyligen före

tagna ändringen i lagstiftningen angående beskattning av gärdsbruk PY

nes angeläget. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utPkottet f örty v ördsamt 
f öreslä 

att Landstinget mätte godkänna lagförslaget , 

dock sålunda att nedannämnda lagrum erhåller 

följande lydelse: 

11 §. 

Har skattskyldig persons skattebetalningsförmåga genom studier, un

derhåll av annan nära anhörig än hans minderåriga barn, som varit i hans 

omedelbara vård, eller på grund av egen eller närstående persons höga 

ålder, sjukdom, olycksfall, invaliditet eller annan sådan or s ak väs ent

ligen nedgätt , kan frän inkomsten avdragas högst 4 . 000 mark . 

Mar iehamn de n 20 mars 1968. 
på 

~~on 
.. sekreterare. 

Al N~varande i utskottet: ordföranden Albin Johansson , v iceordföranden 
RO~ri . . H~ggblom , l e damöt e rna Gustav Adolf Boman, Sven Fr iberg , Carl Karls 
~ri:/t~OrJe Hagström, Georg Wideman, Sven Lemberg och Erik Lundqvist samt 

. a aren Olof M. Jansson. 


