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LAG- OCH EKONOMITUSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 17/1989-90 med an

ledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag om ändring av kom

munalskattelagen för landskapet 

Åland. 

Landstinget har den 8 januari 1990 inbegärt Jag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hcSrt Jandskapsstyrelseledamo

ten Magnus Lundberg och t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson, får i anledning 

härav anföra följande. 

I framställningen föreslår landskapsstyrelsen att kommunalskattelagen för landska

pet Åland (70/88) ändras så att självrisken vid reseavdrag slopas om mer än hälften 

av de avdragsberättigade kostnaderna utgörs av kostnader för resor med buss eller 

annat fortskaffningsmede.l som är i regelbunden trafik. Vidare föreslås att de 

högsta tillåtna ränteavdragen minskas till de belopp som gäller enligt lagen om 

skatt på inkomst och förmögenhet (FFS 1240/88). Bestämmelserna om räntetak 

skall dock liksom för närvarande inte gälla räntor som hänför sig till gårdsbruk, 

näringsverksamhet och annan förvärvsverksamhet. Under en övergångsperiod om 

ett skatteår (1990) föreslås dessutom att de nu gällande reglerna kvarstår, dock 

anpassade till bestämmelserna om bostadsavdrag från statsskatten samt till de vid 

statsbeskattningen gällande bestämmelserna om den del av räntorna som får 

avdras. Avslutningsvis föreslår landskapsstyrelsen att ett studieavdrag om 2.000 

mark per termin införs. 

Utskottet har omfattat de i framställningen föreslagna ändringarna. Vad gäller 

slopandet av självrisken vid reseavdrag för de som åker buss anser Jag- och 

ekonomiutskottet att landskapsstyrelsen valt rätt väg att gynna kollektivtrafiken, 

enär de som fortsättningsvis väljer att företa sina arbetsresor med egen bil inte får 

försämrade avdragsmöjligheter jämfört med nuvarande system. 

Ledamoten Holmberg har anmält avvikande åsikt och anser att sista meningen i 9 § 

1 mom. bör utgå. 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 11 januari 1990 

att Landstinget mätte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

oförändrat. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson (delvis), 

Holmberg och Söderlund. 


