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KATRIN SJÖGREN
lantråd

 M a t s   P e r ä m a a
 föredragande minister

 I enlighet med lagtingets beslut1

 upphävs 9 § 7 mom. kommunalskattelagen 
(2011:119) för landskapet Åland,
 ändras lagens 23 § sådan den lyder i land-
skapslagen 2017/20, samt
 fogas till lagen en ny 25a § som följer:

23 §
Grundavdrag

 Om en skattskyldig fysisk person har en net-
toförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda 
avdragen inte överstiger 3 100 euro, ska detta 
inkomstbelopp dras av från nettoförvärvsin-
komsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp 
efter de nämnda avdragen överstiger fullt 
grundavdrag, ska avdraget minskas med 18 
procent av den överskjutande inkomsten.

25a §
Arbets- och pensionsinkomstavdrag

 Från den inkomstskatt på förvärvsinkomster 
som ska betalas till kommunen görs ett arbets- 
och pensionsinkomstavdrag. Avdraget räknas 

på den skattskyldiges skattepliktiga lönein-
komst, pensionsinkomst som ska beskattas som 
förvärvsinkomst, förvärvsinkomst av annat ar-
bete, uppdrag eller tjänst som utförts för en an-
nans räkning, bruksavgifter som anses utgöra 
förvärvsinkomst, dividender som ska beskattas 
som förvärvsinkomst, förvärvsinkomstandel 
av företagsinkomst som ska fördelas samt för-
värvsinkomstandel av näringsverksamhet eller 
jordbruk för delägare i en sammanslutning.
 Avdraget utgör 10 procent av de inkomster 
som avses i 1 mom. Avdraget är dock högst 
100 euro och det beviljas enbart skattskyldiga 
vars skattepliktiga förvärvsinkomst understi-
ger 35 000 euro. Avdraget görs efter arbets-
inkomstavdraget enligt 25 § men före andra 
avdrag från kommunalskatten.

_________

 Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018 och 
tillämpas första gången vid den beskattning 
som gäller skatteåret 2018.

_________
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