
.mot.nr 58 - Leu. 

LAC- OCJ-f EKONOMHJTSKOTTFTS BETi\Nl(/\NDE nr 21 I 

1982-83 med anledning av Jtm Stig Holmbergs 

lagmotion med förslag till landskapslag angående 

tindring av 9 § 3 morn, lam1skapslagen om konunLmal

skatt på inkomst. 

har inbegärt och ekonomiutskottets betänkande över nämnda 

Utskottet som i hört byråchefen vid Alands skattebyrå Raija 

och sektonschefen vid Folkpensionsanstaltens lokalbyrå Ingegerd Bonde

stam får vördsamt anföra följande. 

ekonomiutskottet behandlade våren 1982 en hemställningsmotion 

om av hmdskapslagen om kommunalskatt pli inkomst betrilffancle rätten 

grundavdrag för äkta makar och sökte i samband härmed klargöra vilka 

ar och fördelar som är förknippade med det särskilda system för be-

ande av grundavdrag som tillämpas i landskapet. Resultatet blev att 

hemställde hos landskapsstyrelsen om att en u:ndersökning av grund

hwerkan på kommune1113s skatteintäkter skulle göras. Lag- och ekonomi

tagit del av landskapsstyrclsens utrcJning och hUrvid kunnat 

konstatera att grundavdraget är ett avdrag som i betydande grad påverkar 

att 

ekonomi, Varken utredningen el1er andra nya fakta som framkommit 

utskottsbchandl har dock kunnot lindra utskottets uppfattning om 

skall bibehållas i s 

ge motionären rätt 

re i 

1ägsta 

som befinner sig 

J\1and. 

1 att vissa 

denna 

form, Visserl ut-

grupper p-"i Ve grund av reg1erna för grund-

ä '"' ·~ fråga om 

utan de som krnmner över en viss gräns, 

gräns gynnas av de särskilda regler som 

konstaterats är grundavdragets storlek av mycket stor betydelse för 

s ekonomi och det iir cfarför cnl utskottets mcn_ing .inte r irn1 i gt 

ti11 det system för gnmdavdrag som tillämpas i riket utan att 

sänka summorna. En sådan omläggnj11g skulle automatiskt innehära 

en försämring för de grupper som ligger längst ner på inkomstskalan och 

detta kan inte utskottet acceptera. Vidare vill utskottet, med hänvisning 

till s betänkande i anledning av den nänmda hemställningsmotionen 

(Leu , nr 21/1981-82) ~ framhålla vikten av att det nuvarande 

höga gemensamma grundavdraget behålls eftersom det är anpassat till 

näringsliv på så att uppdelningen av 

en så noggrann 



kontroll som skull c bli fal] ct om en make inte fick utnyttja den andres 

avdrag, 

Med hänvisning till det anförc.la får utskottet förcsrn 

Mariehamn den 8 

att Landstinget måtte förkasta 

lagmotiooen nr 58/1982-83. 

tember -1983, 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. Björklund, v,ordL Berg, ledamöt. Lönn 

Boman Söderholm (del vis) , 


