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LAG- och EKONOMIUT SKOTTETS betänkande N~ 

18/1967-68 med anledning av landstingoman Harry 

Lindfors hemPtällningomotion med f örolag att 

landstinget ville giva landokapPPtyreloen i upp

drag att till landPtinget onarast inkomma med 

Rådan ändring och tillägg till § 8 landPkapPla

gen den 18.7.1956 (20/56) att ensamstående fa

miljeförsörjare giveP rätt till avdrag för in

komstens förvärvande och bibehållande (9/1968). 

Sedan landstinget över förenämnda motion inbegärt lag- och ekonomi

utskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och får härmed 

vördsamt anföra följande: 

Utskottet, som i ärendet hört skattedirektören Jarl Hermansson och 

socialdirektören Harry Lindfors, konstaterar, att kostnader för dag

mamma, daghem, barnhem etc. i skattepraxis betraktas som levnadskostna

der och därför skatterättsligt sett generellt icke är avdragbara. 

Utskottet anser att stora svårigheter måste uppkomma vid införande av 

en dylik avdragsrätt, bl.a. synes det svårt att begränsa den grupp av 

skattskyldiga, som skulle komma i åtnjutande av en sådan förmån, lik

som otvivelaktigt svårigheter kommer att uppstå vid avgörandet om vil

ka koRtnader som Pkall vara avdragPgilla. UtPkottet anser dock otarka 

skäl föreligga för att ifrågavarande perPoner okall beviljao okattelätt

nader, men får tillika erinra om, att en skattelättnad motsvarande den 

i motionen avsedda redan ges genom stadgandet i landskapslagen om kom

munalbeskattning § 10 p. 11, enligt vilken skattokyldig, som icke är 

gift och under skatteåret försörjt Pitt minderåriga barn, är berättigad 

att från sin inkomst avdraga 650,- mark. UtPkottet anser att man utan 

större svårigheter borde kunna nå det Pyfte POm motionären avPer genom 

att ~ 10 p. 11 ändraR På, att varje enPamstående familjeförsörjare er

håller motsvarande avdragsrätt samt att det maximerade beloppet höjes 

avsevärt och eventuellt göres beroende av antalet minderåriga barn. 

Med hänvisning till ovanstående får utskottet vördsamt föreslå 

att landstinget med förkastande av landstings

man Harry Lindfors motion måtte hemställa hoR 

landskapsstyrelRen om sådan ändring av 10 § p. 

11 i landskapslagen om kommunalbeskattning i 
landskapet Åland att ensamPtående familjef örsör

jare erhåller rätt till Ptörre avdrag än vad 

nu medgives och att avdraget eventuellt göreo 

beroende av antalet barn i försörjarens vård 
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riehamn den 19 marR 1968 . 
På lag- och ekonomiutRkottetR vägnar ~ 

{]/~~ 
Valter Nordafl 

ordf örande. 

~~ . . 

./. Bjar e Olofsso~ 
sekreterare[ 

Närvarande i utPkottet~ ordföranden Valter NordaR , viceordf öranden 

Viktor Arvidsson Pamt ledamöterna Einar Hambrudd, Olof JansRon (del

viR) , Olof Ji·1dRtröm Ramt suppleanten Börje HagRtröm (delviR) . 


