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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 31/ 1985-86 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapsla

gen om kommunalskatt på inkomst. 

Stora utskottet har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande 

nr 12/1985-86. Utskottet, som behandlat ärendet, får med anledning härav vörd

samt anföra följande. 

Utskottet har beslutat omfatta det i lag- och ekonomiutskottets ovannämnda 

betänkande framställda förslaget förutom vad avser det i 8 § 1 mom. b) punkten 

reglerade ensamförsörjaravdraget, vilket avdrag enligt utskottets mening skall 

uppgå till det i framställningen föreslagna beloppet om 4.400 mark. Härvid 

konstaterar utskottet att 8 § 2 mom. till sitt innehåll förblir oförändrat i 

förhållande till gällande lag (ÄFS 34/85) och har utskottet i anledning härav 

vidtagit nödiga korrigeringar av lagteknisk natur. 

Ledamoten Sagulin har anmält avvikande åsikt och därvid ansett att 6 § 2 mom. 

samt 8 § 1 och 2 mom., i dess helhet, skall förbli lika som i framställningen. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagför

slaget i följande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt på inkomst. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 4 mom., 4 § 2 mom., 6 § 2 mom., 8 

§ 1 (uteslutn.) mom. samt 9 § 1 och 2 mom. landskapslagen den 17 augusti 1976 om 

kommunalskatt på inkomst (45/76), av dessa lagrum 4 § 2 mom. sådant det lyder i 

landskapslagen den 28 december 1982 (54/82), 6 § 2 mom. sådant det lyder i 

landskapslagen den 7 juni 1984 (48/84) ävensom 8 § 1 (uteslutn.) mom. samt 9 § 1 

or:h 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen den 5 juli 1985 (34/85), som följer: 
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l och 4 §§. 

(Lika som i framställningen). 

6 §. 

(Lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

8 §. 

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

förmögenhet gäller i landskapet följande avvikande bestämmelser: 

a) barnavdraget utgör 4.000 mark; 

b) ensamförsörjaravdraget utgör 4.400 mark för varje barn för vilket barnavdrag 

beviljas den skattskyldige; samt 

c) studieavdraget utgör 2.600 mark för varje termin under vilken den skatt

skyldige erhållit regelbunden och full undervisning i läroinrättning på grundskole-, 

gymnasie- eller högskolenivå eller i därmed jämförbar läroinrättning. 

(2 mom. uteslutes). 

9 §. 

(Lika som i Jag- och ekonomiutskottets betänkande). 

(Slutstadgandet lika som i framställningen). 

Mariehamn den 30 april 1986. 

På stora utskottets vägnar: 

Tage Boman 

ordförande 

Peter Lindbäck 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Boman, viceordföran

den Sven-Olof Lindfors samt ledamöterna Berg, Gustafsson, Roy Jansson, Johans

son, Nordlund, Sagulin och Wilhelms. 


