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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 
m 3/1959 med anledning av landstingsmannen 
Rauha Åkerbloms m.fl:~ motion angående för
höjning av de s . k . barn- och grundavdragen i 
landskommunerna . (9/1959). 

Sedan landstinget över i ingressen nämnda motion inbegärt lag- och 
ekonomiutskottets utlåtande, har utskottet behandlat densamma och där
vid med hänsyn till den förändring av penningvärdet, vilken inträffat 
sedan vår kommunalbeskattningslag antogs, beslutat föreslå att minimi-
gränsen för barnavdraget förhöjes till 10 . 000 mark och för grundavd~a
get till 20 . 000 mark i samt maximibeloppen i proportion härtill fast
ställes till 30 . 000 resp. 60.000 mark . 

Beträffande den av motionärerna anförda motiveringen vill utskottet 
endast uttala sin förvåning över den inkonsekvens hos ett par av motio 
närerna, som denna gång kommer till synes, därigenom att kommunens själv
bestämmanderätt här i högsta grad uppgives då kommun, oberoende av skat
teunderlag, påtvingas en högre minimigräns än vad för kommunen ifråga 
kunnat vara påkallat. 

I övrigt har utskottet endast rättat ett mindre skrivfel i sista ra
den av motionens kläm .. 

Hänvisande tillmd ovan anförts får utskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte besluta att 11 § i 

landskapslagen om kommunalbeskattningen i 
landskapet Åland av den 18 juli 1956 ( ÅFS 
20/1956) måtte få följande ändrade lydelse: 

Såsom barnavdrag skall från skattskyldigs 
inkomst ytterligare avdragas i enlighet med 
vad kommunens fullmäktige besluta för den 
taxering 9 som för varje år skall förrättas 

i landskommun minst 10.000 mark och högst 
30.000 mark för varje barn eller adoptivbarn 9 

som han på grund av sin försörjningsplikt 
försörjt och som före skatteårets ingång icke 
fyllt sexton år ~ samt 

Överstiger skattskyldigs persons och hans 
makas sammanlagda inkomst efter i §§ 8j9 och 
10 nämnda avdrag jämte i föregående moment 
stadgat avdrag i landskommun icke 60 . 000 mark, 
må därifrån, i enlighet med vad kommunalfull -
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mäkt ige för varje år besluta, gör as ett grund

avdrag med minst 20.000 mk och högst 60.000 

mark, eller om inkomsten överstiger 60.000 

mark 1 ett avdrag motsvarande nämnda belopp 9 

minskat med två procent för varje fulla ett

tusen mark 9 varmed inkomsten överstiger 

600000 mark. 

Mariehamn den 16 mars 19590 

På lag- och ekonomiurskottets vägnar ~ 

J2, .._ I. n 
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Valter Nordas 

ordförande. Q__cf~~\ I! 

Curt Carlsson I 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet : Valter Nordas 9 ordförande 9 Viktor Arvidsson, 

Paul Blomqvist 9 John Johansson och Harry Lindfors. 
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