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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 21 I 

1983-84 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till landstinget med förslag till 

1) landskapslag angående ändring av 2 §land

skapslagen om vissa undantagsbestämmelser i 

skattelagarna vid kommunalbeskattningen och 

2) landskapslag angående ändring av 6 § landskaps

lagen om kommunalskatt för näringsverksamhet. 

Landstinget har den 13 april 1984 inbegärt utskottets yttrande över nämnda 

framställning, Utskottet, som i ärendet hört socialchefen Bengt Linde, 

lagberedningssekreteraren Elisabeth Carlsson och byråchefen vid Ålands 

skattebyrå Raija Aller, får i anledning härav anföra följande. 

Utskottet har helt omfattat det i framställningen ingående andra lagför

slaget och har beträffande det första lagförslaget föreslagit en ändring 

i 2 § 1 mom, 2 punkten, vilket framgår av detaljmotiveringen. 

Detaljmotivering. 

Landskapslag angående ändring av 2 § landskapslagen om vissa undantags

bestämmelser i skattelagarna vid kommunalbeskattningen. 

2 § 1 mom. 2 punkten. I framställningen föreslogs att stöd för vård av barn 

i hemmet inte är skattepliktig inkomst. Utskottet föreslår att ekonomiskt 

stöd som kommur1 dessutom ger åt vårdnadshavare· för vård av åldringar och 

handikappade i hemmet inte heller skall vara skattepliktig inkomst. För

utsättningen för skattefrihet är att landskapsstyrelsen godkänt stödsystemet. 

Vård i hemmet bör enligt utskottet understödas. Sådan vård medför även 

att trycket på institutionerna blir mindre. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget måtte antaga de i landskaps

styrelsens framställning ingående lagförslagen 



- 2 -

i följande lydelse: 

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

angående ändring av 2 § landskapslagen om vissa undantagsbestämmelser 

i skattelagarna vid kommunalbeskattningen. 

(Ingressen som i framställningen). 

2 §. 
Skattepliktig inkomst är inte: 

(1 punkten som i framställningen). 

2) ekonomiskt stöd som kommun ger enligt av landskapsstyrelsen godkänt 

stödsystem till vårdnadshavare för vård-av· barn, åldringar och handikappaae 

i hemmet eller annars i enlighet med härvid tillämpade grunder; inte heller 

(3 punkten som i framställningen). 

(Ikraftträdelsebestämmelsen som i framställningen). 

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

angående ändring av 6 § landskapslagen om kommunalskatt för närings

verksamhet. 

(Som i framställningen). 

Mariehamn den 19 april 1984. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sundback, v.ordf. 

Mattsson, ledamöterna Nordlund och Söderholm. 


