
Frawst.nr 11/1972. 

STORA UTSKOTTETS betänkande nr 24/19~~3 
72 med anledning av Ålands landskapssty

relses framställning till . Ålands landsting 

med förslag till landskapslag angående 

ändring av landskapslagen oo komounalbe

skattning i landskapet Åland. 

Landstinget, sor:i i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskot

tets betänkande nr 9/1971-72; har däröver inbegärt stora utskottets 

utlå tande. 

Stora utskottet finner de föreslagna änd.ringarna r:10tiverade, uen 

konstaterar, att lagförslaget icke beaktar den speciella situation 

visavi 01ilkostnader för inkomstens förvärvande, vari skattskyldiga 

sow är bosatta i landskapets perifera delar befinner sig, när de i 

avsaknad av arbetstillfällen i hemkommunen nödgas söka inkor:rnt av 

arbete i annan kommun. I många fall förefinnes icke kommunikations

mässiga möjligheter att under arbetsveckan bo heLllila, utan vederböran

de ä r tvungen att hyra bostad på den ort där arbetsplatsen är beläg~n. 

De härav föranledda kostnaderna ans er stora utskottet vara jä.111fö r- · 

bara IJed resekostnader, och borde därför vara avdragbara i enahanda 

utsträckning som dessa. 

I utskottet har uttalats farhågor för negativa på följder av ett 

dylikt st adg ande. En ytterligare acceleration av skärgå rdskowmunernas 

o.vfolknirig skulle kunna följa, tillika r:ied ökat tryck på centralor

ternas redan synnerligen ansträngda bostads ~narknad. Dock har de po

sitiva aspekterna på dess konsekvenser, fraLJför allt förstärkningen 

av skatteunderlage t för de berörda koIDLJ.unerna och dä rmed gynnsamoare 

ekonomiska frDmtidsvyer för dem, föranlett utskottet, soo i ärendet 

hört lagberedningssekreteraren Sune Carlsson, att enhälligt ställa 

sig bakom ett tillägg till 8 § 7 punkten av ovannämnt innehåll. 

Enär int e t synes hindra, att även ändringarna i 11 § tillär::tpas vid 

beskattningen av 1972 å rs inkoDster, har utskottet infört förslag 

härom i slutstadgandet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet vördsB.Iilt 

föreslå 

att Landstinge t r::iåtte antaga lagförsla

get ri1ed följande ä ndringar: 

8 §. 

Så som omkostnader för inkomstens förvärvande anses även: 
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7) kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats, s å ock 

kostnader . .. som .ås.amkas skattskyldig därigenom att han på grund av 

kommunikationsförhållandena mellan arbetsplats och hemort tv~!lgas 

hyra bostad på annan ort i landskapet, till den del de överstiger 

100 mark, dock icke mera ä n 3.000 mark om året. Härvid skall skatte .... 

nämnden iakttaga de grunder landskapsstyrelsen årligen äger faststäl

la . 

Denna lag tilläL:lpas första gången vid beskattningen av 1973 års 

inkomster, dock så att 6 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. saot 11 § 2 

och 5 mou. tillämpas första gången vid beskattningen av 1972 års 

inkomster sawt 7 § 16 punkten första gången vid beskattningen av 

1971 å rs inkoraster. 

Mariehar.m, den 27 :c.mrs 1972. 

På stora utskott 

dl;;;~ ~ _.,,.,,. ...... ,,_ 
- yörJ e ags 

/ ordförande /6carlberg 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Börje Hagström, viceordföran

de Peder Söderströo, ledamöterna Göran Bengtz, Bjarne Björklund, 

Sven Friberg, Olof Salmen, Ragna Sanders, Göte Sundberg, Torvald 

SöQerlund samt ersättaren Göran Fagerlund (delvis). 


