
m 6/1959. 

STORA UTSKOTTETS betänkande m 6/1959 med an

ledning av landstingsmannen Rauha Åkerbloms m.fl:s 

motion N~ 9/19 59 angående ändring av 11 § i land

skaps lagen om kommunalbeskattning i landskapet 

Åland (20/1956). 
Landstinget, som . i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande m 3/1959, har därjämte inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Lag- och ekonomiutskottets betänkande omfattas av stora utskottets 

majoritet~ 

Stora utskottet har ställt .förslaget i lagförslagsform. 

Utskottet har ansett att tillämpningen av lagändringen bör bestäm

mas och föreslår att lagen skall gälla vid beskattningen av innevaran

de års inkomster. 

Stora utskottet föreslår vördsamt 

att Landstinget ville antaga följande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 11 § i landskapsla

gen den 18 juli 195 6 om kommunalbeskattning i landskapet Åland (20/56) 
såsom följer: 

§ 11. 

Såsom barnavdrag skall från skattskyldigs inkomst ytterligare av

dragas i enlighet med vad kommunens fullmäktige besluta för den taxe

ring, som för varje å r skall förrättas 

i landskommun minst 10.000 och högst 30.000 mark för varje barn 

eller adoptivbarn, som han på grund av sin försörjningsplikt försörjt 

och som före skatteårets ingång icke fyllt sexton år, samt 

i Mariehamns stad minst 20.000 och hö g st 40~000 mark för varje så

dant barn. 

Då hustru beska ttas skilt, må avdraget bevilja~ den make vilken en

sam eller huvudsaklig en försörjt barnet. För barn, som själv har in

komst, må avdrag göras blott till den del sagda inkomst understiger 

det av fullmäktige fastställda beloppet. 

Överstiger skattskyldig persons och hans makas sammanlagda inkomst 

efter i §§ 8, 9 och 10 nämnda avdrag jämte i föregående moment stadgat 

avdrag i landskommun icke 60.000 mark, må därifrån,i enlighet med vad 

kommunalfullmäktige för varje å r besluta 1 g öras ett grundavdrag med 
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minst 20.000 och högst 60~000 mark 1 eller, om inkomsten överstiger 

60.000 mark, ett avdrag motsvarande nämnda belopp, minskat med två 

procent för varje fulla ettusen mark, varmed inkomsten överstiger 

60~000 mark. 

Grundavdrag i Mariehamns stad må göras om inkomsten efter i föregå

ende momen~ nämnda avdrag icke överstiger 80•000 mark, i enlighet med 

vad stadsfullmäktige för varje år besluta, med minst 30~000 och högst 

80~000 mark, eller, om inkomsten överstiger 80.000 mark, ett avdrag mot

svarande nämnda belopp, minskat med fem procent för varje fulla femtu

sen mark, varmed inkomsten överstiger 80.000 mark. 

Då äkta makar beskattas skilt, skall grundavdraget fastställas på 

grund av deras sammanlagda inkomst och avdraget beviljas den make, som 

haft den större inkomsten. 

Har skattskyldig persons skattebetalningsförmåga genom studier, 

underhåll av nära anförvanter eller till följd av egen eller närstående 

persons ålderdom, sjukdom, olycks.fall, invaliditet eller annan sådan 

orsak väsentligen nedgått, kan från inkomsten avdragas högst 60.000 

mark. Från avliden persons inkomst kan efter prövning avdrag göras 

eller hans dödsbo beviljas fullständig befrie lse från skatt, därest 

han efterlämnat änka, oförsörjda barn eller andra arvingar, vi lka va

rit beroende av honom för sin försörjning. 

Har skattskyldig avlidit, efter det beskattningen verkställts, 

kunna fullmäktige, om den avlidne efterlämnat änka, oförsörjda barn 

eller andra arvingar, vilka varit beroende av honom för sin försörj

ning och omständigheterna äro särdeles ömmande, på ansökan efter pröv

ning, medgiva delvis eller fullständig befrielse från skattens erläg

gande. 

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen av inkomst under 

skatteåret 1959. 

Mariehamn den 17 mars 1959. 

vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Martin Isaksson, viceordföranden 
Gideon Mattsson samt ledamöterna Ruben Björke, Gustaf Ek, Philip Ek
löw, Gustaf Jan~son, Georg Leanderssoni Ragna Sanders, Bertel Söder
lund och Edvin Ostling • .. 


