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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande N2 

17/1967-68 med anledning av landstingsman 

Bertel Bomans hemställningsmotion med f örolag 

att landstinget måtte hos landskapsstyrelsen 

hemställa om snara åtgärder för att i land

skapslagen om kommunalbeskattning införes 

stadganden om att skäliga kostnader för den 

skattskyldiges resor mellan arbetsplatsen och 

bostaden äro avdragbara i sin helhet samt at 

skäliga utbildningskostnader för barn i den 

skattskyldiges vård äro avdragbara (N2 10/ 

1968). 

Sedan landstinge~ över förenämnda motion inbegärt lag- och 

utskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och får härmed 

vördsamt anföra följande~ 

Utskottet, som i ärendet hört skattedirektören Jarl HermanRson, 

konstaterar att nu gällande lag tillåter utan begränsning avdrag av 

kostnaderna för resor till och från arbetsplatsen med anlitande av bi 

ligaste färdsätt, såvida de icke anses ingå i de vanliga levnadsko 

derna på orten, samt att i kommunerna varierande avdragsbelopp f 

mit. Enligt skattedirektören har för mer avlägsna kommuner beviljat 0 

avdrag överstigande 600,- mark4 Ett speciellt problem med de 0 sa 

har varit, att de skattskyldiga i sina deklarationer haft mycket bri 

fälliga uppgifter om de verkliga kostnaderna, varför de icke kommit i 

åtnjutande av de avdrag vartill de de facto skulle varit berättigade. 

Beträffande avdrag för skäliga utbildningskostnader för barn i den 

8kattskyldiges vård framhöll skattedirektören, att sådan avdragsrätt 

ej föreligger enligt nu gällande landskapslag om kommunalbeskattning. 

I statsbeskattningen har däremot föräldrar möjlighet att i vissa fall 

göra utbildningsavdrag enligt lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt 

§ 29 p. 9). 

Ifråga om skolresor anser utskottet det icke vara motiverat med s 

skilda avdrag för dessa, utan borde utbildningsavdraget vara lika för 

alla därtill berättigade föräldrar eller målsmän, oberoende av om de 

barn är inackorderade på främmande ort eller bor i hemmet och reser t 

skolorten. 

Utskottet anser icke orsak föreligga att i landskapslagen om 

nalbeskattning införa särskilda stadganden om att skäliga kostnader 

för den skattskyldiges resor mellan arbetsplatsen och bostaden får 

dragas i sin helhet, enär redan nu gällande lag tillåter sådana 
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Beträffande åter motionärens förslag att ~käliga utbildningRko~tna

der för barn i den ~kattskyldiges vård skulle få avdragas, finner ut-

8kottet, enär sådant avdrag till visst belopp tillåtes i statRbeRkatt

ningen, skäl föreligga att även i kommunalbeskattningen medgiva före

slagna avdrag, varför utskottet med hänvisning härtill vördsamt får 

föreslå 

att landstinget ville hemställa hos land

skapsstyrelsen, att landskapsstyrelsen utre

der och prövar möjligheten att i landskaps

lagen om kommunalbeskattning införa liknande 

rätt till avdrag för utbildningskoPtnader för 

barn i den RkattskyldigeR vård som i stats

be skattningen. 

Mariehamn den 19 mars 1968. 
På lag- och ekonomiutPkottet 0 vägnar: 

(!/~~ 
Valter NordaP 

ordförande. 

./. 
6 ~(_,-)___ 
BjaJ ne Olofssp n 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

Viktor Arvidsson samt ledamöterna Einar Hambrudd, Olof Jansson (delvis), 

Olof Lindström samt Ruppleanten Börje Hagström (delvis). 
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