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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

nr 11/1970-71 med anledning av lands

ting sman Harry Lindfors hemställnings
motion med förslag att landstinget ville 

giva landskapsstyrelsen i uppdrag att 

till landstinget snarast inkomms. med 
sådan ändring och tillägg till § 8 i 

landsk2pslagen om kommunal beskattning 

i lc:m dskape t Åland den 18. 7 1956 ( 20/56) 
och senare tillkomna ändringnr för att 

vissa arbetstagare-givare måtte givas 
rätt till avdrag för inkomstens förvär

vande och bi behållande. 

Sedan landstinget över förenämnda motion inbegärt lag- och ekono

miutskottets betänkande 9 ho.rutskottet behandlat ärendet och får här-

med vördsamt <:mföra följande~ 

Utskottetl> som i ärendet hört skattedirektören Jarl Hermanssonl> 
konstaterar liksom i sitt betänkande nrlS/1967-68 att kostnader för 

dagmamma, daghem 9 barnhem etc. i skattepraxis betraktns som levnads
kostnader och därför skatterättsligt sett generellt icke är avdrag~ 

bara. Skulle dessa levnadskostnader göras avdragbara inncbure detta 
en totnl ändring av nu gällande skatteprinciper. Syftemålet med mo

tionen är emellertid gott i den mån det skulle underlätta kvinnornas 

möjligheter att taga del i förvärvslivet. 

Utskottet har därför diskuterQt olika möJligheter '.J.tt nå en lös

ning på problemet och därvid bl.a. övervägt ett utvidgande av den 

grupp personer 9 vilks enligt 10 § 11 punkten landskapslagen om kom

munalbeskattning i landskapet Åland är berättigade till särskilt av

dr2g, genom att till lo.grummet hänföra makar vilka båda förvärvs
arbeta utom hemmet. 

Motionärens förslag att direkt medge avdrc.,g för hemhjälp etc. 9 

där vardera rno.ken förvärvsarbetar och hnr minderåriga barn skulle 

enligt utskottet likväl medförn stora praktiska svårigheter och utan 
detnljerade föreskrifter skulle orättvisor lätt kunna uppstå. Emeller

tid ho.r utskottet erfari.t 9 att man i den planerade fnmiljebeskattnings

reformen i riket, vilken torde genomföras under år 1972, avser 2,tt 

beakta ifrågavarnnde kostnader såsom avdrngbara i form av s.k. grund
avdragsenheter. Detta skulle innebära att den skattskyldige skulle få 

rätt till en form av schablonavdrag för barn 9 hembiträde etc. 
Utskottet anser det därför lämpligast att landskapsstyrelsen avv0,k

tar vilken lösning denna fråga kommer att få i riket. 
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I anseende till det ovan anförda får utskottet. vördsamt föreslå 
,:, :. 

att Landstinget med förkastande av 

landstingsman Harry Lindfors motion 

måtte hemställa hos landskapsstyrelsen, 

att landskapsstyrelsen i samband med 

den förestående familjebeskattningsre

visionen i riket även för landskapets 

del prövar och utröner möjligheterna 

att t.ex. i form av schablonavdrag 
bevilja skattelättnader för i motionen 

nämnda skattskyldiga. 

Mariehamn, den 13 april 1971. 
På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

~~ 
Val ter Nordas 

ordförande 

. I. 

"-""]? c;::::=- -- ~ -c:>t \... \,- ' 
:Bjane Olo.fssJ n 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet·: ordföranden Val ter Nordas, viceordföranden 

Viktor Arvidsson samt ledamöterna Einar Hambrudd, Olof Jansson och 

Ol9f Lindström. 
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