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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 46/1970-71 

med anledning av Ålands landskapsstyrelses 

framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring 

av landskaps lagen om kommunal beskattning i 

landskapet Åland. 

Lanes tinget? som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betä nkande nr 13/1970-71? har däröver inbegärt stora utskottets utlå
tande. 

Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta 

det i lag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda för

slaget med följande ändringar: 

1 

11 §. För utrönande av ett förhöjt minimigrundavdrags om 1.000 mark 

J i enlighet med skattelagskommittens förslag inverkan på de mindre kom

munernas skatteunderlag? har stora utskottet utgående från skatteläng

den för Käkars kommun gällande 1969 års beskattning kunnat konstatera 

att en förhöjning av minimigrundavdraget från 700 till 1.000 mark med 

största sannolikhet icke skulle medföra större förhöjning av skattöres

valören än O?l penni även om man skulle ut gå ifrån att inkomsterna skul

le bibehållas vid 1969 års nivå. På grund härav har stora utskottet 

med omfattande av skattelagskommittens förslag för sin del funnit det 

realistiskt och motiverat att i 11 § 3 mom. höja minimigrundavdraget 

i -"'1andskommun till mernänmda 1. ÖOO mark. 

Med beaktande av grundavdragens bligatoriska natur har stora utskot

tet dessutom i 11 § genomgående ersatt ordet 11 må 11 med "skall". 

Med omfattande av lag- och ekonomiutskottets förslag gällande gru.nd

avdrag för äkta makar? har stora utskottet i det av lag- och ekonomi

utskottet införda 5 mom. förtydligat detsamma så att grundavdrag för 

makar skall beaktas jämväl i det fall att den ena maken saknar beskatt
ningsbar inkomst. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd
samt föreslå 

att Lanstinget måtte antaga det i land

skapsstyrelsens framställning ingående l ag

förslaget i enlighet med lag- och ekonomi

utskottets betänkande? likväl sålunda att 

11 § 3 1 '4 och 5 mom. erhåller följcmde lyd el-

se . 
. 11 §. 

Överstiger skattskyldig persons inkomst efter i 8 och 10 §§ stadgade 
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och förenämnda avdrag i landskommun icke 2.000 mark skall därpå ytter

ligare i enlighet med vad kommunens fullmäktige ·för varje år besluta 

göras ett grundavdrag om minst 1.000 och högst 2.000 mark eller, om in

ko~rnsten överstiger 2. 000 mark, ett avdrag motsvarande n ämnda avdrags

belopp, minskat med en procent för varje fullt belopp av 10 mark, var

med inkomsten överstiger 2.000 mark. 

Grundavdraget i Mariehamn skall göras~ om inkomsten efter i 3 mom . 

nämnda avdrag icke överstiger 3. 000 mark, i enlighet med vad stadsfull·

mäktige för varje år besluta med minst 1.500 och högst 3.000 mark eller, 

om inkomsten överstiger 3. 000 mark 9 ett avdrag motsvarande n~imnda belopp 

minskat med en procent för varje fullt belopp av 20 mark , varmed inkc:ms

ten överstiger 3. 000 mark. 

För äkta makar fastställes ett gemensaJTit grundavdrag på grund av de-

::'as sammanlagda inkomst med tillämpning av inkomstgränser och avdrags

belopp, vilka är 50 procent högre ä n vad i 3 och 4 mom. föreskrives. 

Vardera maken beviljas hälften av det gemensamma grundavdraget. Avdrag 

eller clel därav, soIJ ena~.maken ej kan tillgodogöra sig, skall avdragas 

från den andra makens inkomst. Vad i detta moment är stadgat skall äga 

tillämpning även om den ena maken saknar beskattningsbar inkomst. 

Marieharnn, den 7 september 1971. 

På stora utsk~tets vägnar: 

~~/t-1'~-'?.. 
Albin rJohansson 

ordf~rande 
. I. 

'-c__ 
r----

Erik Rask 
ekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 

Alarik Häggblom, ledamöterna Gustav Adolf Boman, Olof M. tTansson, Sven 

Friberg, Sven Lemberg, Börje Hagström 9 Erik Lundqvist, Carl Karlsson 

och Elmer Jansson. 


