
STOIU~ UTSKOTTETS betänkande nr 11/1968-

Nr 11/1968-69. 69 ned anledning av landskapsstyrelsens 

frauställning till Ålands landsting r,1ed 

förslag till landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om komDunalbeskattning 

i landskapet illand. (Nr 35/1968)0 
Landstinget 9 son i ärendet fått 1Jottaga lag- och ekonor:iiutskottets 

betänkande nr 3/1968-69 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtand~. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta 

det i lag- och ekono:ciiutskottet.s ovannämnda betänkande frmlStällda för

slaget ri1ed följande ändringar~ 

Jä111likt förslaget skulle de i 10 § 9) punkten avsedda s jukdowskost~ 

naderna avdragbara Haximi belopp fördublJlas 9 vilket i och för sig 

en betydande förbättring i dagens situation. I själva verket är sag-. 

da kostnader av den art att rättvisan i att de skulle få avdragas till 

fullt belopp icke kan ifrågasättas. Då det härav föranledda inkoustbort~ 

fallet för km11nunerna dessutom är av underordnad betydelse i dagens läge? 

har stora utskottet föreslagit att rnersagda av sjukdon föranledda kost

nader helt finge avdragas i nornala fall. Undantag skulle däreraot göras 

för kostnader j_ sauband med sjukhusvistelse 9 i annat land än Finland och 

Sverige 9 där icke intagningen skett på grund av inhm.1Sk läkares reDi t

tering. I dessa fall föreslås avdragen bli rJ.aximerade till de i land

skapsstyrelsens förslag upptagna beloppen, I slutet av denna punkt har 

stora utskottet gjort ett t]_llägg avsett att förhindra oskäliga avdrag 

för resor till 18.kare och sjukhus utm,1lands. 

Det i 10 § 11) punkten uttalade förslaget om höjt avdrag för ensam

stående försörjare av ruinderårigt eller minderåriga barn omfattas av 

utskottet i princip. Med beaktande likväl av de ifrågavarande kostna

dernas verkliga storleksgrad samt dagens penningvärde och kostnadsnivå~ 

har stora utskottet föreslagit avdraget höjt till 1.000 mark gällande 

för varje barn i den ensamstående försörjarens vård. 

I 8 § 2 moEl. 6) punkten har en stilistisk ändring vidtagits. 

Därtill önskar stora utskottet :för sin del påpeka behovet av en 

alh:fän granskning av i ko1llmunalbeskattningslagen förekolllli.mnde avdrag 

ur penningvärdes synpunkt 9 då många avdrag under en följd av å::r. bibehål

lits noE1inell t förändrade trots fortsatt försärc1ring av penningvärdet. 

Slutligen förutsätter stora utskottet att landskapsstyrelsen ägn2,r frågan 

om resekostnadernas avdragbarhet fortsatt uppEärksamhet? då det vore be-~ 

tydelsefullt att skäliga resekostnader på ett enhetligt sätt finge avdra
gas, 
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Med hänvisning till det ovan an:fö:rd a får stora utskottet för~~ra.-

sauit föreslå 
att Iiandstinget måtte antaga det i land

skapsstyrelsens framställning ingående lag
förslaget i övrigt enligt lag- och ekonoBi
utskottets betänkande förutom att 8 § 2 rnom. 

6) pu1u~ten och 10 § 9) och 11) punkterna 
erhåller följande lydelse: 
8 §. 

Sås01i1 0111kostnader för inkomstens förvärvande anses även : 
6) av skattskyldig till arbetsnmrknadsorganisation erlagd medlemsav

gift. 

10 §. 
Skattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga: 

9) Läkar- och läkemedelskostnader S8lnt sjukhusavgifter och me d dessa 
jämförliga av sjukdom föranledda kostnader för den skattskyldige själv 
och hans fBhliljer11edlemmar dock sålundei, att av sjukhusvistelse i annat 
land än Finland och Sverige föranledda kostnader, där intagningen icke 
skett på grund av inhemsk läkares remit te ring får avdragas högst 1.200 
wark då fråga är om ogift person, frånskild eller efterlevande uake el
ler om Bakar , vilka skola beskattas som skilda s:kattskyldiga samt högst 
1.600 mark då fråga är om makarg vilka saw.beskattas, varförutom nämnda 
li1ximibelop:p skola höjas med 200 marl{ för varje sådant minderårigt barni 
som den skattskyldige under skatteåret försörjt. Ovannäonda kostnader 
må likväl icke avdragas till den del desa..rillna ersättas den skattskyldige 
på grund av försäkring, arbetsförhållande eller annan orsak, ej hell.er 
ti'J;L.den del de utgöra kostnader för resa till läkare eller sjukhus i 

annat land än Finland eller Syerige, därest resan företagits utan re
mittering av inhemsk läkare; 

11) då skattskyldig, som vid skatteårets utgång är ogift, frånskild 
eller efterlevande make 7 försörjt i11inderåriga barn, 1. 000 maik för varje 
sådant barn; 

l\'larieha11mi den 16 december 1968 . 

På vägnar: 

./. Erik Rask 
sekreterare. 

_Närvarande i utskottet :ordfö+anden Albiµ Johansson,viceordföranden Ala
rik Häggblom led8l~1öterna Gustav Adolf BoEian, Olof M, Jansson, Sven Fri
~erg,Carl Ka~lsson,Börje Hagströ11,Georg Wideman,Sven Lemberg och Erik 
Undqvist. 
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