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STORA UTSKOTTETS BETANKANDE nr 31a/1982-83
med anledning av landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag till
landskapslag om avdrag vid kornnunalheskattningen för avskrivning på studielån.
I lagförslagets andra behandling har landstinget inte oförändrat godkänt det
förslag som framställts i stora utskottets betänkande nr 31/1982-83.
Landstinget beslöt att lägga lag- och ekonomiutskottets hctänkan<le nr 15/1982-83
till gnmd för behandlingen och beslöt att i detta :införa en ny 4. § varvid den
i betänkandet ingående 4 § blir en ny 5 §.
Landstingets beslut fick följande lydelse.
La n d s k a p s 1 a g
om avdrag:vid:koJIUlllila.lbeskattningen för amortering på studielån.
I enlighet med landstingets beslut stadgas:

§.
Skattskyldig fysisk person som är stadigvarande bosatt i landskapet äger
rätt att i enlighet med vad i denna lag är föreskrivet från sin beskattningsbara inkomst vid konnnunalbeskattningen göra ett avdrag för amortering på studielån (studie 1 ån e avdrag).
Med studielån avses i denna lag av kreditinrättning beviljat lån för vilket landskapsstyrelsen, eller studiestödsnämnd som tillsatts av landskapsstyrelsen, beviljat landskapsborgen och räntestöd enligt landskapslagen om studiestöd (48/72).
1

2 §.

Som studielåneavdrag får avdras det belopp vilket den skattskyldige till
kreditinrättning erlagt som amortering på studielån. Avdraget får dock utgöra högst 3.000 mark per kalenderår.
Studielåneavdraget får göras för amorteringar som erlagts under det kalenderår under vilket landskapsstyrelsen upphört att erlägga räntestöd åt kreditinrättningar som beviljat lånet och under de följande fyra kalenderåren när
amortering görs. Avdraget får göras från den beskattningsbara inkomsten de år
under vilket amorteringar erlagts. Studielåneavdraget beviljas för högst fem
år för en och samma skattskyldig.

-2~

3 §.

På ansökan av kommun kan landskapsstyrelsen, om kommunen har låg skatte-·
kraft, sänk~ övre gränsen för det i 2 §nämnda avdraget till lägst 1.500
mark.
4 §.

Landskapsstyrelsen utfärdar närmare anvisningar rörande tillämpningen av
denna lag.
5

§.

Denna lag tillämpas första gången vid den beskattning som skall verkställas för år 1983.
Den som före denna lags ikraftträdande påbörjat amortering på studielån
får göra i lagen avsett avdrag högst under fem år minskat med de antal år
under vil}m amortering skett före lagens ikraftträdande .

I anledning härav har utskottet behandlat ärendet. Utskottet har efter om~
röstning (4-3) beslutat vidbliva ·utskottets tidigare få)rslag om förkastande
av lagförslaget.
Minoriteten (ordf .Häggblom, Berg och Oberg) omfattade landstingets beslut,
Ledamöterna K.Jansson och Helling avstod från att rösta.

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt meddela
att utskottet vidblir sitt tidigare beslut.
Mlriehamn den 15 augusti 1983.,
På stora utskottets vägnar:
Alarik Häggblom
ordförande
BeTt I!äggblom

sekreterare,

i utskottet:ordf .Häggblom, v.ordf .K.Jansson, ledamöt. BeTg Blomqvist,
Heiiiiig~ ..;Holmberg, S.-0.Lindfors och öberg samt suppleanten R. Karls~on" .
Närvarand~

