
1984-8.5 L t - Ls framst.nr 29 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till 

1) landskapslag om skattefrihet för vissa hem

värdsstöd, samt 

2) landskapslag angående ändring av 2 § land

skapslagen om vissa undantagsbestämmelser i 

skattelagarna vid kommunalbeskattningen. 

Enligt 2 § 1 mom. 2 punkten landskapslagen om vissa undantagsbestämmelser i 

skattelagarna vid kommunalbeskattningen (16/81) är sådant stöd som kommun ger till 

vårdnadshavare för vård av barn i hemmet inte skattepliktig inkomst vid kommunalbe

skattningen. Stöd för vård av barn i hemmet utgår enligt bestämmelserna i landskapsla

gen om barndagvård (38/73). Dessutom finns ett av landskapsstyrelsen godkänt stödsys

tem, som helt finansieras med landskapsmedel. 

I riket gäller en ny lag om stöd för vård av barn i hemmet (FFS 24/85) frän den 1 

februari 1985. Stödet enligt den lagen har i riket gjorts skattepliktigt. Landskapsstyrel

sen avser att till Landstinget överlämna en framställning med förslag till landskapslag 

om stöd för vård av barn i hemmet. Avsikten är att stödet även i landskapet skall göras 

skattepliktigt. Landskapsstyrelsen har dock beslutat att stöd för vård av barn i hemmet 

från årsskiftet 1984-85 skall beviljas i enlighet med bestämmelserna i rikslagen om stöd 

för vård av barn i hemmet. Ti11 den del fråga är om beslut som före den 1 januari 1985 

fattats om att bevilja stöd utgående från det tidigare gällande systemet skulle dock de 

tidigare gällande reglerna följas, längst till utgången av år 1987. 

För att det stöd som utgår enligt de nya reglerna skall betraktas som skattepliktig 

inkomst vid kommunalbeskattningen måste 2 § 1 mom. 2 punkten landskapslagen om 

vissa undantagsbestämmelser i skattelagarna vid kommunalbeskattningen ändras. Efter

som en retroaktiv skattelag i detta fall inte kan vara tillåten måste de stöd som 

utbetalats före lagens ikraftträdande fortfarande vara skattefria vid kommunalbe-

skattningen. En bestämmelse om detta skulle därför intas 

övergångsbestämmelserna.För att de stöd som beviljats enligt de tidigare gällande 

reglerna under övergångsperioden, åren 1985-87, liksom för närvarande skall betraktas 

som skattefria föreslår landskapsstyrelsen en ny landskapslag om skattefrihet för vissa 

hemvårdsstöd •• 

Även i riket har liknande lagstiftningsåtgärder vidtagits (FFS 886/84 och FFS 

974/84). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget tiU antagande 
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Landskapslag 

om skattefrihet för vissa hemvårdsstöd. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

Skattepliktig inkomst vid kommunalbeskattningen är inte sådant ekonomiskt stöd 

som kommun ger vårdnadshavare för vård av barn under tre år 

1) om stödet beviljas enligt landskapslagen om barndagvård (38/73) eller enligt av 

landskapsstyrelsen godkänt stödsystem och 

2) om den tid under vilken vårdnadshavare har rätt att få i sjukförsäkringslagen 

(FFS 364/63) avsedd moderskapspenning för barnet utgått före ingången av är 1985. 

2 §. 

Denna lag träder i kraft den 

Lagen tillämpas vid kommunalbeskattningen för åren 1985-1987. 

Landskapslag 

angående ändring av 2 § landskapslagen om vissa undantagsbestämmelser i skattelagar

na vid kommunalbeskattningen. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 2 § 1 mom. 2 punkten landskapslagen den 

30 mars 1981 om vissa undantagsbestämmelser i skattelagarna vid kommunalbeskattnin

gen (16/81), sådan den lyder i landskapslagen den 7 juli 1984 (40/84), som följer: 

2 §. 

Skattepliktig inkomst är inte: 

2) ekonomiskt stöd som kommun ger enligt av landskapsstyrelsen godkänt stödsys

tem till den som vårdar åldring och handikappad i hemmet eller annars i enlighet med 

härvid tiUämpade grunder; inte heller 
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Denna lag träder omedelbart i kraft och tillämpas första gången vid den kommunal

beskattning som skall verkställas för år 1985. Stöd för vård av barn i hemmet vilket före 

denna lags ikraftträdande utbetalats enligt stödsystem som är godkänt av landskapssty

relsen är dock inte skattepliktig inkomst vid kommunalbeskattningen. 

Mariehamn den 27 februari 1985. 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Michael Patrickson. 


