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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 3/1989-90 med an

ledning av ltm Lasse Wiklöfs hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen om 

en översyn av skattelagstif tningen så 

att biinkomster för löntagare i de 

. lägsta inkomstgrupperna befrias från 

skatt till viss nivå. 

Landstinget har den 5 april 1989 inbegärt lag- oeh,ekonomiutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet, som i ärendet·hört skattedirektören Elof Asplund, får i 

anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att. det fortfarande finns många medborgare i landskapet som har 

en inkomstbild som inte ger dem en reell chans att klara sin och sin familjs 

försörjning. I motionen före lås därför att en översyn av skattelagstif tningen sker så 

att biinkomster för löntagare i de lägsta inkomstgrupperna befrias från skatt upp 

till en viss nivå. 

Enligt utskottets mening uppnås motionens syftemål genom den reglering som sker 

av förskottsinnehållningen. Förskottsinnehållningen fastställs utgående från en 

beräknad årsinkomst och kan ändras under året om inkomstförhållandena föränd

rats. För beräkningen av förskottsinnehållningen är det väsentliga inte en indelning 

i huvud- och bisyssla utan den sammanlagda inkomsten av dessa. Vid förskotts

beskattningen strävar man alltid efter att komma så nära den slutligt fastställda 

skatten som möjligt. 

Utskottet konstaterar dessutom att det är svårt att avgöra vad som skall räknas 

som biinkomster. Det finns personer som utöver sin huvudinkomst har flera olika 

biinkomster och dessa biinkomster kan vida överstiga inkomsten från huvudsysslan. 

Att då bestämma vilka inkomster som skall räknas som biinkomster är svårt. 

Utskottet noterar ytterligare att det belopp som befriar från statlig inkomstskatt 

höjts kraftigt för år 1989, från 15.900 mark för år 1988 till 36.000 mark för i år. 

Förhöjningen har motiverats med att statlig inkomstskatt inte skall betalas på låga 

löner. : ·,, 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå. 
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• M(lriehamn qen 9 november 1989 

att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 76/1988-89. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

t ~- -,1: . :; ,. . 

Anders Eriksson 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Holmberg och Söderlund. 


