
I 

Mot.nr 19/1972-73. 

:.~·-'. :'"- ·· 

LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS -betä~kandf ·~ 
nr 8/1972-73 med anledning av landstings

man Runar Wilens m. fl. hemställningsrnotion 

med f örslag att landstinget hos landskaps

styrelsen måtte hemställa OI!l _att landskaps

styrelsen instundande augusti - september 

landstings session skul le i nkomma med en 

framställning om ändringsförslag av land

skapslagen om kommunalbeskattriing i land-- . . . . .. 

skapet Åland, 10 § 11E1- punkten s å att å l-

dersgränsen för erhå llande av skatteavdrag 

för resekös tnader och hortaboend ekostnader 

skulle - änd~ras - till -2 5-är . samt ·att dessa 

avdrag betydligt må tte höja~. 

Sedan landstinget över fören 8~nda motion inbegärt lag- och ekonomi

utskottets betänkande , har utsl~ottet behandlat ärendet och får härmed 

vördsa!n t anföra följande~ 

Utskottet omfattar det i motionen j_ngående förslaget att storleken 

på avdragen .. kunde höjas. Utskottet anser att l andskapsstyrelsen borde 

utreda möj l igheten till avdrag även för skolresor inom samma ort. De 

som t.ex. studerar i större kommuner kan ha dryga resekostnader äve:q 

om resan sker in om s mnma ort. 

Enär skolgång numera även för äldre personer t. e x. för omskolning 

och komplette rin gsut bildning är vanligt f örekornmand e finner utskottet 

ri}digt föreslå att å l dersgrän9en -för - avdrag från. s.tuderandens egen 

i,nkorns t borde _ slopas, · 

]å oklarhet torde råda om huruvida avdrag i första hand skall be

viljas vårdnadshavaren eller studeranden, _anser utskottet att la,nd

skapsstyrel sen järnvä 1 borde klargöra det ta förhålJrude. Enligt utskot

tets mening bör i första hand studeranden själv beviljas avdrag och 

endast i det fal 1 att han icke kan tillgodogöra sig avdraget borde 

v årdnadshavaren berä ttigas till ifrå gavarande avdrag. 

Utskottet anser att ärenden av detta slag icke bör behandlas under 

land stingets augu sti-septembersessi 011 utan bör l äm pligare upptagas 

vid landstingets höstsess:Lon . 

Hänvisaande til l vad ovan framhållits f å r utskottet vördsamt f öre -· 

slå 
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att Landstinget må tte hemställa hos 

landskapsstyrelsen om att landskapsstyrel

sen ti 11 landstingets höstsession detta år 

skulle inkomma med en framställning om 

ändringsförslag av landskapslagen om kommu

nal be skattn :Lng i landskapet Åland 9 10 § 

lla och 11 b punkterna 9 s å att å ldersgrän

sen för erhållande av skatteavdrag för re

sel-cos tna der och bor taboendekos tnader för 

studerandes del skulle slopas samt att des

sa avdrag betydligt må tte höjas ävensom att 

avdrag även skulle f å göras för skolr~~or 

inom studieorten. 

Mari ehamn i den 23 mars 1 97 3. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Olof Lind ström 

ordförande 

. I-. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Li11dström 1 viceordföranden 

Arvidsson samt ledamöterna Olof Jansson 9 Lernberg och Rolf Carlson 

(delvis) samt suppleanten Söderström (delvis). 
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