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I framställningen föreslås att en lag om renoveringsavdrag i kommunalbeskattningen 
skall stiftas i syfte att främja sysse1sättningen i landskapet. Lagen skall tillämpas under 
skatteåren 1993 och 1994. Avdraget skall få göras direkt från skatten och avdragsrätten 
skall begränsas till fysiska personer. Avdragsgilla kostnader skall vara 30 procent av 
arbetskraftkostnader för renovering av bostad. Maximalt får 20.000 mark· avdras per 

skatteår. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens framställning skall godkännas med enstaka 
ändringar av teknisk natur. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering 
Utskottet delar landskapsstyrelsens uppfattning att en användning av skatteinstrumentet 

som stymingsmedel för att påverka sysselsättningen bör prövas speciellt i tider med 

stor arbetslöshet. En avdragsrätt för arbets}craftkostnader i samband med renovering av 

bostäder bör kunna stimulera bostadsägare att anlita seriöst arbetande företag med ökad 

sysselsättning inom byggnadssektorn som resultat. 

Detaljmotivering 

1 § I 1 § sägs att en fysisk person från kommunalskatten kan avdra 30 procent av de 
arbetskraftskostnader som betalas under skatteåret för utförd reparation, förbättring, 

ombyggnad eller tillbyggnad av personens stadigvarande bostad, dock högst 20.000 

mark. A vdragsrätten är även begränsad såtillvida att arbetskraftkostnader får av dras till 

högst 90 mark per arbetstimme. 

I framställningens motivering till 1 § sägs att avdraget avgränsas mot reparation, 

förbättring och ombyggnad av spis, kyl, köksskåp och liknande samt värmeanläggning, 

ventilationssystem och liknande fast anordning i bostaden. Enligt utskottets åsikt kan 
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··' def 1nte anses ändamålsenligt med en sådan begränsning utan avdrag bör beviljas för 

arbetskostnader me.d anle.dning av alla olika typer av reparationer och förbättringar i 
bostad oavsett anledning till reparationen eller förbättringen. I övrigt delar utskottet 

landskaps styrelsens åsikter såsom de framförts i motiveringen till 1 §. 

Utskottet föreslår en ändring av paragrafens 1 mom. i förtydligande syfte. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 26 april 1993 inbegärt näringsutskottets yttrande över 

framställningen. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Boman, viceordföranden Harry 
Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson, Beijar och Sjöblom. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Me.d hänvisning till det anförda får utskottet föreslå 

att Lagtinget antar det i 

framställningen ingående 

lagförslaget i följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
om temporärt renoveringsavdrag i kommunalbeskattningen 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 
En fysisk person kan · · från kommunalskatten avdra 30 procent av de 

arbetskraftkostnader som betalats under skatteåret för utförd reparation, förbättring, 

ombyggnad eller tillbyggnad av personens stadigvarande bostad, dock högst 20.000 

mark. Avdraget utgör högst 90 mark per arbetstimme. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

2-5 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Mariehamn den 27 april 1993 

Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Susanne Eriksson 


