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ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT
angående beskattningsgrunder för år 1999
Föredragen för Republikens President
Givet i Mariehamn den 30 november 1999

Ålands landskapsstyrelse har med stöd av
8 § kommunalskattelagen den 17 juni 1993 för
landskapet Åland (37/93) och 4 § landskapslagen den 17 juni 1993 om kommunalskatt för
gårdsbruk (41/93) fastställt följande beskattningsgrunder för år 1999.
I Grunder för fastställandet av avdrag för
resekostnader och vissa hyreskostnader:
a) R e s e k o s t n a d e r
Kostnaderna för resor mellan bostad och arbetsplats får avdragas enligt följande:
1. Anlitas för resan buss eller annat fortskaffningsmedel, som är i regelbunden trafik, skall
som avdrag godkännas den faktiska kostnaden.
2. Anlitas egen bil eller annat eget fortskaffningsmedel skall avdraget beräknas enligt de
grunder som fastställts för statsbeskattningens del 1999.
3. Medföljer i bilen regelbundet annan person
får avdraget höjas enligt för statsbeskattningen gällande regler. Därvid skall resekostnadsavdraget minskas med eventuellt uppburna
ersättningar.
4. Avdraget beviljas endast för tur- och returresa varje arbetsdag.
b) H y r e s k o s t n a d e r
1. Skattskyldig som på grund av kommunikationsförhållandena mellan arbetsplats och bo-

stad, är tvungen att hyra bostad på annan ort i
landskapet där arbetsplatsen är belägen, är
berättigad att avdraga de verkliga hyreskostnaderna för denna bostad. Som sådana kommunikationsförhållanden avses anlitande av frigående färja under resan mellan arbetsplatsen
och bostaden eller ifall restiden med anlitande
av vanligt fortskaffningsmedel tar längre än 3
timmar tur och retur.
2. En förutsättning för att avdraget skall
beviljas är dock att den skattskyldige är mantalsskriven i den kommun där hemortens bostad är belägen.
c) M a x i m i b e l o p p
Hyreskostnaderna får avdragas till ett belopp om högst 9.300 mark.
II Grunder för fastställande av avdrag för
utgifter vid uthyrning av möblerade rum i
skattskyldigs bostads- eller i samband därmed stående lokaliteter:
Kan de verkliga kostnadernas storlek utredas
lägges dessa till grund för avdraget. Kan de
verkliga kostnaderna inte utredas, utgör avdragbar utgift för inkomstens förvärvande:
1. 35 % av intäkterna för uthyrning av möblerade rum utan helinackordering, och
2. 70 % av intäkterna för uthyrning av möble-
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rade rum med helinackordering i skattskyldigs
bostad.
Ifall idkare av gårdsbruk använder på den
egna gården producerade livsmedel vid uthyr-

ning av möblerade rum med helinackordering
bör värdet av produkterna beaktas vid fastställandet av avdraget.
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