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Ålands landskapsregering har med ens
stödPresident
av gen den
(1993:37) för landskapet Åland har för år
8 § kommunalskattelagen (1993:37) för land- 2005 fastställts genom landskapsregeringens
Utfärdad
i Mariehamn
den 23
juni 2005
skapet Åland sådan den lyder
i landskapslagen
beslut
(2004:44).
2002/46 och 4 § landskapslagen (1993:41) om
ariehamn den
kommunalskatt för gårdsbruk fastställt följan- II. Grunderna för fastställande av avdrag
de beskattningsgrunder för år 2005.
för utgifter vid uthyrning av möblerade
rum i skattskyldigs bostads- eller i samI. Grunderna för fastställandet av avdrag
band därmed stående lokaliteter:
för resekostnader med annat slag av
fortskaffningsmedel än buss eller annat
Kan de verkliga kostnadernas storlek utredas
fortskaffningsmedel som är i regelbun- lägges dessa till grund för avdraget. Kan de
den trafik och vissa hyreskostnader:
verkliga kostnaderna inte utredas, utgör avdragbar utgift för inkomstens förvärvande:
a) R e s e k o s t n a d e r
Kostnaderna för resor mellan bostad och ar1. 35 % av intäkterna för uthyrning av möblebetsplats får avdras enligt följande:
rade rum utan helinackordering, och
2. 70 % av intäkterna för uthyrning av möble1. Anlitas egen bil eller annat eget fortskaff- rade rum med helinackordering i skattskyldigs
ningsmedel skall avdraget beräknas enligt de bostad.
grunder som fastställts för statsbeskattningens del år 2005.
Ifall idkare av gårdsbruk använder på den
2. Avdraget beviljas endast för en tur- och egna gården producerade livsmedel vid uthyrreturresa mellan bostad och arbetsplats varje ning av möblerade rum med helinackordering
arbetsdag.
beaktas värdet av produkterna vid fastställandet av avdraget.
b) H y r e s k o s t n a d e r
Grunderna för beräkning av den hyreskostnad som avses i 8 § 2 mom. kommunalskattelaMariehamn den 14 oktober 2005
LASSE WIKLÖF
landskapsregeringsledamot
Niclas Slotte
avdelningsjurist

208

År 2005. Nr 00

Nr 62, utgiven från tryckeriet den 14 december 2005.
Mariehamn 2005 – Ålandstryckeriet

