
Nr 35/1968. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 
angående ändring av landskapslagen om kom
munalbeskattning i landskapet Åiland. 

Den 18 mars 1968 beslöt landstinget hos landskapsstyrelsen hemställa 

om att landskapsstyrelsen skulle inkormna med förslag till sådan ändring 
av 10 § 9) punkten landskapslagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskatt
ning i landskapet Åland, att däri nämnda maximibelopp skulle höjas till 
belopp, som skäligen motsvarar dagens penningvärde och kostnadsnivå. 
Till grund för detta beslut låg en motion (5/68), i vilken föreslogs 
att det i sagda lagrum föreskrivna taket skulle avlyftas för sjukvårds
k-0stnaderna. För att icke oskäliga exklusiva kostnader skulle kunna av
dragas till obegränsade belopp ansåg lag- och ekonomiutskottet, att 
maximibeloppen skulle bibehållas, men att dessa, som icke ändrats se
dan år 1956, kunde höjas till dagens kostnadsnivå. 

Rikets lagstiftning om kommunalbeskattning innehåller samma maximi
gränser för motsvarande avdrag som i landskapet. Dessa gränser har där 
varit oföri::inch.·,_,,:i,:-; sedan 1960,förutom att avdraget för sambeskattade ma
kar frän år 1962 höjdes från 700 mark till 800 mark. 

Med hänsyn till att föreliggande lagförslag i övrigt innebär avdrag, 
som kommer att betyda kännbara inkomstminskningar för kommunerna sam
tidigt som kommunerna påföres uppgifter av alltmer kostnadskrävande art, 
har landskapsstyrelsen ansett 9 att taket för avdragen allt fortfarande 
borde bibehållas. I den mån skattskyldiga sjukvårdskostnader skulle 
överstiga detta tak och samtidigt bli betungande med beaktande av in
komstens storlek möj,liggör dessutom lagens 11 § ett särskilt avdrag på 
grund av nedsatt skattebetalningsförmåga. Tillkomsten av den obligato
riska sjukförsäkringen har också medfört, att sjukförsäkringen ersätter 
en stor andel av läkar- och sjukvårdskostnaderna. Behovet av att taket 
skulle följa den allmänna kostnadsstegringen har därför i viss mån mins
kats. 

Lag- och ekonomiutskottet föreslog i sitt betänkande att takets nn
va:ran.de maxi;mibelopp s:ti:ul1e höjas till det dubbla eller således till 
1.200 mk, 1.600 mk och 200 mk. Landskapsstyrelsens majoritet har även 
omfattat detta förslag 9 och landskapsstyrelsen föreslår därför en så
dan. ändring av 10 § 9) punkten konnnunalbeskattningslagen. 

Landstinget hemställde den 21 mars 1968 hos landskapsstyrelsen om så
dan ändring av 10 § 11). punkten lc:mdskapslagen om kommunalbeskattning 
i landskapet Åland, att ensamstående familjeförsörjare skulle erhålla 
rätt till större avdrag än vad nu medgives ävensom att avdraget even-
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tuellt också slD1lle göras beroende av antalet barn i försörjarens vård. 
Till grund för denna hemställan låg en motion (Nr 9/1968) med förslag 
till åtgärder för en sådan ändring av 8 § i sagda lag, att ensamstående 
försörjare gives rätt 9 att såsom avdrag för inkomstens bibehållande be
akta kostnaderna för vård av barn för den tid ensamstående försörjare 

utövar förvärvsarbete. 
Lag- och ekonomiutskottet fann dock i sitt betänkande (Nr 18/1967-68)9 

att gällande lydelse av 10 § 11) punkten tillåter skattskyldig, som icke 
är gift och under skatteåret försörjt sitt minderåriga barn i att från sin 
inkomst avdraga 650 mark och att det av motionären avsedda syftet kunde 
nås genom en avsevärd höjning av sagda belopp samtidigt som detta avdrag 
eventuellt göres beroende av antalet barn. Stadgandet förutsätter icke 9 

att den skattskyldige skall visa särskilda kostnader 9 utan utgår av~ 

draget regelmässigt till föreskrivet belopp. 
Mötionens syftemål 9 att hänföra kostnadehna för barhavård i dylika 

fall till avdrag såsom kostnader t·ör inkomstens förvärvande och bibehål
lande 9 skulle dock innebära 9 att man frångick den inom skatterätten rå
dande uppfattningenp att kostnader för barns försör~ning utgör normala 
levnadskostnader. Genom barnavdragen och lägre skatteklasser i stats
beskattningen för försörjare samt genom barnbidrag uncietlättas för

sörjningen såväl för makar som för ensamstående försörjare genom andra 
åtgärder än att tillåta avdrag för de verkliga köstnaderna. 

Avdraget i 10 § 11) punkten är utan tvivel ett välgrundat avdrag, då 
en ensamstående försörjare i allmänhet även rent ekonomiskt har det 
~vårare än äkta makar. Även om nuvarande avdrag vid statsbeskattningen 
utgör 500 mark, medan detta avdrag hos oss år 1966 höjdes till 650 mark 
är det uppenbart 9 att avdragsbeloppet i 10 § 11) punkten icke kan anses 
till fullo motsvara de verkliga kostnaderna för barnavård under den tid 
den ensamstående försörjaren förvärvsarbetar. Landskapsstyrelsen anser 
att detta borde höjas till 800 mark och att avdraget skulle utgå för 
varje barn i den ensamstående försörjarens vård. 

Landstinget har den 21 mars 1968 hemställt om att landskapsstyrelsen 
skulle inkomma med förslag till sådan ändring av landskapslagen om kom
munalbeskattning 9 att rätt till skäliga avdrag. för utbildningskostnader 
för barn i den skattskyldiges vård skulle möjliggöras. Av landstingets 
handlingar i ärendet framgår, att skäliga utbildningskostnader för barn 
i den skattskyldiges vård borde få avdragas på samma sätt som vid stats
beskattningen enligt 29 § 9) punkten inkomst- och förmögenhetsskattela
gen (FFS 888/43). Sagda lagrum stadgar 9 att då skattskyldig underhållit 



sitt i hans vård befintligt barn 9 som. under skatteåret fått regelbunden 

och full undervisning under minst sju månader i yrkesskola eller läro
verk9 högskola eller annan med dessa jämförlig läroanstalt 9 får han för 

varje barn 9 som före beskattningsårets ingång fyllt 17 men icke 21 år 
avdraga 300 mark 9 om barnet kunnat bo hemma under studietiden 9 men an
nars 500 mark. Är barnet under 17 år och under sin studietid bosatt på 
annan ort? är avdraget 200 mark. Ifall barnets vårdnadshavare icke fått 
göra avdraget 9 är barnet självt berättigat att göra motsvarande avdrag 

från sin löneinkomst. 
Dessa avdrag gäller endast statsbeskattningen och kan icke göras vid 

kommunalbeskattningen i riket. Storleken av dessa avdrag i statsbeskatt
ningen kan icke heller på något sätt anses motsvara de verkliga kostnader
na för studierna. 

Med beaktande av att studiekostnaderna genom den alltmer utökade yr

kesutbildningen kommit att kräva en allt större andel av familjernas ut= 
gifter? torde det vara befogat att även vid kommunalbeskattningen till

låta avdrag för dessa kostnader. På den grund föreslår landskapsstyrel
sen att för barn 9 som före beskattningsårets ingång icke fyllt 21 år 
och som dagligen företar resor mellan hemort och skolorten skulle till
låtas ett avdrag om högst 300 mark. Detta avdrag motiveras av de mer

kostnader9 som i dessa fall förorsakas föräldrarna för resorna mellan 
hemmet och skolan. I de fall barnet under studietiden icke kunnat bo 
hemma skulle enligt lagförslaget avdraget utgöra 500 mark 1 då kostnader

na i dessa fall stiger till betydligt större belopp än då barnet kan 
bo hem.11la. 

Ytterligare hemställde landstinget den 21 mars innevarande år om åt
. gärder för att i landskapslagen 0D1 kommunalbeskattning införa stadganden 
om rätt till avdrag för skäliga kostnader för den skattskyldiges resor 
mellan arbetsplatsen och bostaden. 

Kostnaderna för den skattskyldiges resor mellan bostad och arbets
plats anses utgöra kostnader för inkomstens förvärvande och bibehållande 
och är såsom sådana enligt 8 § korwuunalbeskattningslagen avdragbara. Av
draget har bedömts olika av ska ttenärnnde.rna inom landskapet. Något uttryck~ 
ligt stadgande därom på samma sätt som stadgas i 26 § 10) punkten i ri
kets inkomst- och förmögenhetsskattelag saknas således i landskapslagen. 
Detta riksstadgande tillåter avdrag för resekostnaderna med billigaste 
fortskaffningsmedel och avdraget är mximerat till 600 mark i året. 
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Då införandet av ett uttryckligt stadgande om avdrag för resekost= 

naderna i kommunalbeskattningslagen är en fråga av kommunalpolitisk 
betydelse 9 har landskapsstyrelsen övervägt möjligheterna att fullmäkti

ge i varje kommun skulle givas rätt att själva fastställa avdragets 
storlek i analogi med vad som gäller barnavdraget. Men med hänsyn till 
att kommunalbeskattningen så långt det är möjligt borde vara enhetlig 

i hela landskapet 9 har landskapsstyrelsen dock icke ansett detta ·al
ternativ ändamålsenligt. Ett stadgande smil överensstämmer med vad som 

gäller statsbeskattningen skulle å andra sidan innebära för snäva grän
ser såväl vad gäller färdsätt som maximibelopp. 

Med beaktande av dessa synpunkter och då de nuvarande bestämmelserna 
angående avdrag för inkomstens förvärvande och bibehållande ger möjlig
heter till avdrag för skäliga kostnader för resor mellan bostad och ar
betsplats enligt skattenämndernas prövning i varje enskilt fall, har 
landskapsstyrelsen icke funnit skäl att föreslå ett särskilt stadgande 
därom. 

Det under våren ingångna stabiliseringsavtalet mellan regeringen och 

arbetsmarknadsorganisationerna eller det så kallade "Liinamaa avtalet" 
förutsatte 9 att avgifterna till arbetsrnarknadsorganisationerna skulle 

bliva avdragbara även i fråga om kommunalbeskattningen. Då detta avtals 
verkningar utsträcker sig till landskapet 9 har landskapsstyrelsen ansett 
det riktigt? att motsvarande avdrag skulle införas i landskapets kommu
nalbeskattningslag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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 landstings beslut ändras 10 § 9) och 11) punk
terna landskapslagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landska
pet Åland (20/56) sådana lagrummen 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 9 såsom följer: 

8 §. 

Såsom omkostnader för inkomstens förvärvande anses även: 

6) av skattskyldig till arbetsmarknadsorganisationerna erlagda med
lemsavgifter. 
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10 §. 
Skattskyldig ä r berättiga d att från sin inkomst avdraga : 

9) Läka r - och l äkemedelskostnade r s amt sjukhusavgifte r och med de s sa 

jämförliga, av sjukdom föranledda kostnader för den skattskyldige s j ä lv 

och hans f amilj eme dlemmar, dock h ögst 1 . 200 nyma rk, då frå ga är om o

gift person 9 frånskild eller efterlevande make eller om makar 9 vilka 

skola be ska tta s så som skilda skattskyldiga, s amt högst 1.600 nyma rk, då 

fråga ä r om maka r , vilka sambeska ttas 9 v a rförutom nämnda maximibelopp 

skola höj a s med 200 nymark för va rj e s å dant minderårigt barn 9 som den 

skat tskyldige under skatteå ret f örsörjt. Ovannämnda ;kostnader må lik

vä l icke avdraga s t ill den del de s airllila e rsättas den skattskyldige på 

grund av försäkring , arbetsförhålla nde eller annan orsak ; 

11) då skattskyldig 9 som vid ska tteårets utgång är ogift 9 frånskild 

eller efterlevande make, försörjt minderåriga barn, 800 nymark för va r
je sådant barn; 

lla) då ska ttskyldig underhållit sitt i hans vård befintliga barn, 

som under skatteåret under minst sju månaders tid fått regelbunden och 

full undervisning i yrkesskola eller l ä roverk, högskola eller annan med 

dessa j ämförlig l ä roanstalt för va rje så dant barn som före beskattnings

år ets ingång icke fyllt 21 år, om barnet under studietiden varje skol

dag före tagit r e so r mellan hemort och skolort, för skäliga resekostnader 

högst 300 nymark s amt om ba rnet i cke kunna t bo hemma 500 nyma rk; likvä l 

så a tt då maka r vilka icke till f öljd av söndring bott åtskiljs, givit 

sitt barn 9 som varit i de ras vå rd 9 ovan avsett underhåll , avdrag må gö

ras endast av den av förä ldra rna 1 v ars inkomst efter avdrag enligt 8 § 

1 mom. och 10 § 2) , 4) och 5 ) punkterna ä ro större. 

llb) då den ska ttskyldige är i den ålder och erhåller s å dan under

visning? som avses i lla ) punkten, och hans vårdnadshavare icke f å tt 

göra det i sagda punkt nämnda avdraget 9 från sin arbetsinkomst i sagda 
Punkt nämnda avdra g . 

Denna lag tillämpas första gången vid beska ttningen av 1969 å rs in
komster . 

Mariehamn9 den 12 novemb er 19680 

1
På l~a~tyrelsens vägna · 

LaiJtrå d tfcfr{7~sson 
Lagberedningssekrete r are 

·'7 

~d 
Sune Car~. I 


