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LAG- orn EKONOMIUTSKOTTETS BETANKANDE nr 15/ 

1982-83 med anlech:ing av landskapsstyrelsens 

framställning till landstinget med förslag 

till landskapslag om avdrag vid kommuna1hc
sk:ittningen för avskrivning pJ studicL'in. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över ovan nämnda fram

ställning. Utskottet, som i ärendet hört lagberedningssekreteraren Lars Karlsson 

och byråsekreteraren Cordi-~1aj Ohman, får vördsamt anföra följande. 

Utskottet har omfattat tanken bakom framställningen att stimulera återflyttning av 

ålänningar som studerar på anna:i ort, samt att även ålänningar som studerat i land-

skapet stimuleras att söka arbete här. Förslaget skall ses som en ins;:its 2n 

allmän strävan att göra det lättare för utflyttade ålänningar att komma tillhako 

till Aland. 

Utskottet har konstaterat att kommunerna hörts i ärendet. 

Lagens rubrik föreslås ändrad så att den bättre överensstämmer med lagens innehåll. 

I 1 § föreslås ett tillägg som begränsar avdragsrätten till skattskyldig som är 

stadigvarande bosatt i landskapet. Avsikten är att bringa lagtextens utformning 

överensstämmelse med framställn:h~ns intentioner, nämligen att endast personer som 

är fast hosatta i landskapet skulle kunna komma i åtnjutande av avdraget. 

Enligt lantlskapsstyrelsens framställning skulle studielåneavdraget få göras för 

första gången under det kalenderår när landskapsstyrelsen upphört med att erlägga 

räntestöd samt de därpå följande fyra kalenderåren. Enligt utskottets uppfattning 

borde inte avdraget vara bundet till de första fem åren fr.o.m. att amortering på

börjats utan studielåneavdraget skulle få göras under de år avdragsberättigad 

amorterar på studielånet, under smnmanl agt högst fem :'lr för en och s:1rnm;1 sk1tt-

sky ldig. HärviJ skulle avdragsherättigaJ, som _ett visst är befriats Criin amortering 

på grund av sjukdom, arbetslöshet och omständigheter av jämförbar ärt, få göra av
draget det år när amprtering görs. 

Overgångsbestänunelseri föreslås ändrad så att även personer som påbörjat amortering 

av studielån före lagens ikraftträdande skulle kunna komma i åtnjutande av 

avdraget. 
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Me<l hänvisning till det anfördaijfår utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i land

skapsstyrelsens framställning ingående 

lagförslaget sålydande: 

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

om avdrag vid kommunalbeskattningen för amortering på studielån. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

Skattskyldig fysisk~ person som är stadigvarande bosatt i landskapet äger rätr 

att i enlighet med vad i denna lag är föreskrivet från sin heskattningshara in

komst vid kommunalbeskattningen göra ett avdrag för amortering på studielån 

( s t u d i e 1 å n e a v d r a g ) . 

(2 mom. lika som i framställningen). 

2 §. 

(1 mom. lika som i framställningen). 

Studielåneavdraget får göras för amorteringar som erlagts under det kalender-

år under vilket landskapsstyrelsen upphört att Erlägga räntestöd åt kreditin

rättningar som hevi lj at 1<'\net och under de följ<in<le fyra kalenderåren nii r <llllortcr i ng 

görs. Avdraget får göras från den beskattningsbara inkomsten de år under vilket 

amorteringar erlagts. Studielåneavdraget beviljas för högst fem år för en och samma 

skattskyldig. 

3 §. 
(Lika som i framställningen). 

4 §. 
(1 mom. lika som i framställningen). 

Den som före denna lags ikraftträdande påbörjat amortering på studielän Uir göra 

i lagen avsett avdrag högst under fem år minskat med de antal år under vilken 

amortering skett före lagens ikraffträdande. 

Mariehamn den 10 mars 1983. 

Bjarne Björklund 
ordförande Göran Lindholm 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. Björklund, v. ordf. Berg, ledamöt. Boman, Lö1m och 

Söderholm.. 


