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LAG- och EKONQI.UUTSKOTTETS betänkande 
nr 3/1968-69 med anledning av Ålands land
skapsstyrelses framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag 
angående ändring av landskapslagen om kom
munalbeskattning i landskapet Åland. (Nr 

35/1968). 
Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets betänkande 9 har utskottet behandlat ärendet och får 
härmed vördsamt anföra följande~ 

Utskottet 9 som i ärendet hört lagberedningssekreteraren Sune Carls
son9 skattedirektören Jarl Hermansson och landstingsman Bertel Boman9 
vars motion nr 10/1968 'delvis legat till grund för föreliggande fram
ställning, önskar först beträffande den i lagförslaget använda benäm
ningen "nymark11 hänvisa till vad utskottet anfört i sitt betänkande 
nr 16/1967-68 9 samt påminna om 9 att benämningen "mark" intogs i den 
slutliga lagtexten. Att ånyo återgå till benämningen "nymark" skulle 
enbart leda till förvirring. · 

Beträffande den föreslagna ändringen av 10 § 9)punkten har utskot
tet, med hänvisning till sitt ställningstagande i betänkandet nr 15/ 
1967-68, vari utskottet föreslog, att i sagda lagrum nämnda maximibe
lopp skulle höjas till belopp som skäligen motsvara dagens penningviir
de och kostnads:niv-å, enhälligt orn.:fattat framställningen. 

Utskottet har enhälligt omfattat landskapsstyrelsens förslag till 
ändring av 10 § ll)punkten och konstaterar, att framställningen över
ensstämmer med utskottets i sitt betänkande nr 18/1967-68 uttryckta 
önskemål, att ensamstående familjeförsörjare skulle erhålla rätt till 
större avdrag än vad nu medgives och att avdraget eventuellt skulle 
göras beroende av antalet barn i försörjarens vård. 

I fråga om skattskyldigs rätt att avdraga kostnader för resor mel
lan bostad och arbetsplats vidhåller utskottet sin i betänkandet nr 
17/1967-68 framförda åsikt, att orsak icke föreligger att i landskaps
lagen om kommunalbeskattning införa särskilda stadganden om att skä
liga kostnader för den skattskyldiges resor mellan arbetsplatsen och 
bostaden skulle få avdragas i sin helhet, enär redan nu gällande lag 
tillåter sådana avdrag, varför utskottet omfattar den i landskapssty
relsens framställning framförda åsikten, att skäl icke föreligger att 
införa ett sär~kilt stadgande om ifrågavarande avdragsrätt. 

I lagför.slagets J.O § µ a)ptmlcten töresl~r utskottet, att begräns
ningen "under min.st 7 månaders 1ä-d11 utgår, . enär annars rätt till 
icke skulle ifrågakomrna vid endast 1-årig skolgång och ej heller skulle 
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avdrag få göras för ifrågavarande kostrB,der för första och sista ter
minen vid flerårig skolgång. Kravet på att barnet under studietiden 
varje skoldag skall ha företagit resor mellan hemort och skolorti an
ser utskottet bör modifieras så? att det är tillräckligt om barnet un
der stµdietiden i regel varje skoldag företagit nämnda resor. 

Enij,r det är uppenbart? att kostnaderna för t.ex. mat och rum för 
dem 1 vilka under skolgången bo på annan ort 1 äro avsevärt högre än för 
dem 1 vilka bo he1mna 9 finner utskottet skäl föreligga att godkänna av
drag för sådana merkostnader 1 dock ioke till ett högre belopp än 500 

mark per termin. Med beaktande av den utredning utskottet erhållit 
angående resekoetnadema i landskapet;föreslår utskottet dessutom att 
maximibeloppet för resekostnadsavdraget höjes till 300 mark per termin. 

I § 10 11 a)punkten föreslår utskottet att ordet "åtskiljs" ut
bytes mot ordet 11 åtskilda11 samt att i sista raden ordet "äro" utbytes 
mot ordet när". 

En tillämpning av lagen redan vid beskattningen av 1968 års inkoms
ter skulle enligt skattedirektören leda till stora svårigheter för 
skattemyndigheterna. Sedan landstinget dock föreslagit 1 att landskaps
lagen angående ändring av landskapslagen om kommunals~att för gårds
bruk enligt landskapsstyrelsens framställning nr 32/1968 skulle till
lämpas första gången vid kommunalbeskattningen av 1968 års inkomster 9 

föreslår utskottet i överensstämmelse härmed 1 att jämväl nu ifrågava
rande lag skall tillämpas första gången vid beskattningen av sagda års 
inkomster. Utskottet rekommenderars att skattemyndigheterna uppmärk
samgör de skattskyldiga på möjligheterna till ifrågavarande avdrag. 

Då lagförslaget icke i övrigt givit anledning till sakliga anmärk
ningar~ får utskottet vördsamt föreslå 

att landstinget måtte antaga lagförsla
get i följande lydelse: 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet 
Åland. 

I enlighet med Ålands landt:.-L;.:i.JJ.g:S beslut ändras 10 § 9) och 11) punk
terna landskapslagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i land
skapet Åland (20/56) s~ana lagrunm1en lyder i landskapslagen den 6 
juli 1966 (47/66) samt fogas till 8 § 2 mom. en ny 6) punkt och till 
10 § nya lla) och llb)punkter~ såsom följer~ 

8 §. 
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Såsom omkostnader för inkomstens förvärvande anses även~ 

6) av skattskyldig till arbetsmarknadsorganisationerna erlagda 

medlemE)avgifter. 

10 §. 
Skattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga: 

9) Läkar= och läkemedelskostnader samt sjukhusavgifter och med 
dessa jämförliga 9 av sjukdom föranledda kostnader för den skattskyl

dige själv och hans familjemedlennnar 9 dock högst 1.200 mark 9 då fråga 
är om ogift person 9 frånskild eller efterlevande make eller om makar 9 

vilka skola beskattas såsom skilda skattskyldiga, samt högst 1.600 

mark? då fråga är om makar 9 vilka sambeskattas, varförutom nämnda 
maximibelopp skola höjas med 200 mark för varje sådant minderårigt 
barn, som den skattskyldige under skatteåret försörjt. Ovannämnda 

kostnader må likväl icke avdragas till den del desamma ersättas den 
skattskyldige på grund av försäkring? arbetsförhållande eller annan 
orsak; 

11) då skattskyldig, som vid skatteårets utgång är ogift 9 frånskild 

eller efterlevande make, försörjt minderåriga barn, 800 mark för varje 
sådant barn; 

lla) då skattskyldig underhållit sitt i hans vård befintliga barn, 

som under skatteåret fått regelbunden och full undervisning i yrkes
skola eller läroverk, högskola eller annan med dessa jämförlig läro
anstalt för varje sådant barn som före beskattningsårets ingång icke 

fyllt 21 år, om barnet under studietiden i regel varje skoldag före
tagit resor mellan ;1_2mort och skolort, för skäliga resekostnader högst 

300 mark per tennin samt om barnet under sin studietid bott utom hem
orten9 härav föranledda, skäliga kostnader högst 500 mark per termin; 
likväl så att då makar 9 vilka icke til1 följd av söndring bott åtskilda 9 

givit sitt barn 9 som varit i deras vård 9 ovan avsett underhåll, av

drag må göras endast av den av föräldrarna 9 vars inkomst efter avdrag 
enligt 8 § 1 mom. och 10 § 2) 9 4) och 5 punkterna är större. 

llb) då den skattskyldige är i den ålder och erhåller sådan under
visning9 som avses i lla) punkten 9 och hans vårdnadshavare icke fått 
göra det i sagda punkt nämnda avdraget 9 från sin arbetsinkomst i sagda 
punkt nämnda avdrag. 
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Denna lag til1ämpas första gången vid beskattningen av 1968 års 
inkomster. 

__ .ii:rr.; ______ ... .__,_~d 

Mariehamn, den 28 november 1968. 
På vägnar: 

ordförande 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 
Viktor Arvidsson samt l edamöterna Einar Hambrudd~ Olof Jansson och 
Olof Lindström 


