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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 20/ 
1979-80 med anledning av ltm Stig Dahlens m.fl. 

hemställningsmotion till landskapsstyrelsen an

gående åtgärder för ändring av 5 § landskaps

lagen om kommunalskatt på inkomst beträffande 

rätten till reseavdrag för föräldrar med barn 

på daghem. 

Landstinget har över nämnda motion inbegärt lag- och ekonomiutskottets ut

låtande. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört konnnunalsek

reteraren Roy Melander, vördsamt anföra följande. 

Enligt 5 § landskapslagen om korrrrnunalskatt på inkomst (45/76) får skatt

skyldig avdra kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats. Kost

nader för resor mellan bostad och daghem eller dagmamma, liksom för övrigt 

också avgifter för barndagvård, anses däremot enligt gällande skattelag

stiftning som levnadskostnader varför de inte berättigar till avdrag. 

I motionen föreslås att reseavdraget skulle utvidgas till att omfatta 

även kostnader för resor mellan bostad och daghem eller dagmamma. De 

skäl, som motionärerna anför för en sådan utvidgning av reseavdraget är 
enligt utskottets uppfattning likväl inte tillräckligt omfattande för att 
motivera en lagändring. 
Utskottet anser liksom motionärerna att föräldrar som har osedvanligt stora 

kostnader för resor mellan bostad och dagvårdare på något sätt borde kompense
ras för dessa merkostnader. Det skatteavdrag som föreslås i motionen skulle 

dock inte förutom i undantagsfall medföra någon större förmån för de 

föräldrar som skulle kormna att åtnjuta ett sådant avdrag.Dessutom torde det för 

skattemyndigheterna medföra svårigheter att kontrollera den skatt-
skyldiges uppgifter vad gäller de extrakostnader som resan bostad-dagvår

dare-arbetspla ts orsakar i jämförelse med kostnader för resor mellan bo-

stad och arbetsplats. Med anledning härav vore det troligen oundvikligt 

att den skattskyldige skulle åläggas att styrka sina uppgifter dUrom, 

vilket skulle innebära risk för att privata dagmammor, exempelvis nära 

släktingar, på grund av ökad samhällskontroll kunde förlora intresset för 

att vara dagmarrrrnor. 

Utskottet motser att landskapsstyrelsen i samråd med kommunerna utreder 

vilka åtgärder som bör vidtas för att utjämna de regionala olikheterna 

vad gäller kostnader för barndagvård. 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 24 april 1980. 

att Landstinget med förkastande av hemställ

ningsmotionens kläm bringar innehållet i be

tänkandets och hemställningsmotionens motive

ring till landskapsstyrelsens kännedom. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björkltmd 

ordförande 

Lars Karlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Björklund, viceordföranden Lönn samt 

ledamöterna Boman, Roald Karlsson och Söderholm. 


