
105 -1974-75 Lt - Ls framst . nr 30 - Leu . 

LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

10/1974-75 med anledning av landskapsstyrel 

sens framställning till Landstinget med för 

slag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om kommunalbeskattning i 

landskapet Åland . 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande 

över ovan nämnda framställning . Med anledning härav får utskottet , 

som hört skattedirektören Jarl Hermansson vördsamt anföra följande . 

Utskottet har omfattat landskapsstyrelsens förslag till höjning av 

avdragen i gällande lags 10 § lla punkt för resekostnader och borta

boendekostnader . 

Landskapsstyrelsen har med sin framställning föreslagit , att av

draget i gällande lags 10 § llb punkt , som får göras av icke 21 år 

fylld studerande , i det fall då dennes vårdnadshavare inte fått göra 

det i 10 § lla punkten nämnda avdraget för resekostnader eller borta

boendekostnader , upphäves . Utskottet omfattar inte att avdraget för 

de extra kostnader , som föranledes av att hemort och skolort inte är 

densamma skulle fråntas person , som nämnes i 10 § llb punkt e n . Där ~ 

emot anser utskottet att resandekostnads- och bortabo e ndekostnads

avdragen skulle utvidgas att omfatta sådan studerande , vars vårdnads

havare ej fått göra avdraget, även om den studerande uppnå~t en hög

re ålder. Med beaktande av att lagförslaget föreslås tillämpas förs

ta gången vid beskattningen av 1974 års inkomster skulle emellertid 

en sådan lagändring medföra att avdraget endast svårligen skulle kom

ma den skattskyldige tillgodo . På grund härav och då utskottet erfa

rit att ett förslag till totalreform av kommunalbeskattningslagen 

inom snar framtid kommer att föreläggas Landstinget har utskottet 

ansett att gällande lags 10 § llb punkt bör bibehållas of ö rändrad . 

Det i landskapsstyrelsens framställning föreslagna generella av

draget för studeranden , på 1 . 000 mark per termin har omfattats av 

utskottet , som föreslår att detta avdrag införes såsom lagens 10 § 

llc punkt . 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagför

s laget sålydande : 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i land

skapet Åland . 
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I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 10 § lla punkten 

landskapslagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet 

Åland (20/56) i dess lydelse av den 15 april 1969 (13/69) samt fogas 

till lagens 10 § en ny llc punkt såsom följer : 

10 § . 

Skattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga : 

llaj (såsom i landskapsstyrelsens framställning) 

llc) då skattskyldig , som under skatteåret erhållit regelbunden 

och f u ll undervisning i grundskola , yrkesskola , läroverk, högskola 

eller an nan med dessa jämförlig läroanstalt , 1 . 000 mark per termin . 

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen av 1974 års 

inkosmter . 

I 10 § lla , llb och llc punkterna nämnda avdrag skall av skatte

nämnderna beaktas på tjänstens vägnar , såframt de omständigheter som 

berätti g ar till avdrag framgår av skattedeklarationen eller eljest 

är kända . 

Mariehamn , den 25 mars 1975. 

På 

rdf örande 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindström , viceordföranden 

Olof M. Jansson(delvis) , ledamöterna Björklund, Gustafsson och Wi

deman(delvis) samt suppleanterna Sanders (delvis) och Rolf Carlson 

(delvis). 


