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LAG- och EKdNOMIUTSKOTTETS betänkande m 5/1962 'i 
med anledning av landstingsman Harry Lindfors' 
motion angående förslag om hemställan t ill 
Ålands iarld ska:PsJ~tyrelse angående ändring av 

. I 
och tilläg~ till 8 § i landskapslagen av den 
lB/7 1956 (20/56). 

Sedan Landstinget över f örenätiili.da motion inbegärt lag- och ekonomi
utskottets htlåtande, har utskott e t behandlat motionen och får härmed 
vörd~amt anföra f ö 1 jande. 

Utskottet, som i annat sammanhang hört skattedirektören Jorma Lind
berg såsom sakkunnig , anhöll även beträffande denna motion om hans ut
låt ande .• Härvid framhöll Lindberg , att de ko tiJtnader for vilka motionä
ren ansåg att avdrag bo~de få göras, vore att anse såsom levnadskbst 
nader och på .denna grund icke avdragsgilla enligt nu gällande skatte
principer. Direktör Lindberg framhöll dock såso~ sin åsikt att om ett 
dylikt avdrag framdeles skulle aktualiseras borde detsamma bliva en ' 
viss ~roc-ent av hust~uns h 1ko'mst och avtiragets högsta gräns fix~ra.s . 
Ut skottet

1
, soni för ~ih del ~r av sa.mm~ b:ppfattning sötn skattedirektö..-

1 I ' ren, anser att ändamåls t med motiort~n kan vara beli~ärtansvärt, meh 
anser iiitväl att en iagän~tlng i detta avseend~ icke bd~ göras i detta 
nu utan kan motionärens förslag lämpligast beaktas av l andskapsstyrel-
sen v id nästa revision av hela kommunalskattelagen . ~I 

Hänvisande till vad lag- och ekonomiutskottet ovan framfört ~ fö~e- \ 
slår utskottet vör dsamt 

att Landstinget ville giva landska~ sstyrelsen 

i uppdrag att vid nästa r evisi on av kommunal~ 
skattelagen såvitt möjligt beakta det i förenämn
da motion ingående förslaget . 

Mariehamn den 13 mars 1962. 
På lag- och eko~~~ägnar: 

Ordförande Valter Nordas .. -------Y, ~7 
~/ c"- ,,,,kA 

Sekreterare Curt Carlsson •. 

Närvarande i utskot tet : ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 
Viktor Arvidsson, ledamöterna Börje Johansson , Harry Lindfors och 
Bertel Söderlund. 


