STOCKHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Motion
av herrar A r n e S ö d e r q u i s t (vpk) och O Il e G r ö n b e r g
(vpk) angående kommunala deklarationsbyråer
Det finns numera en ökad insikt om att det behövs mera kommunal information och service i skilda hänseenden. Detta borde vara naturligt också när det
gäller hjälp till allmänheten vid upprättandet av självdeklarationer.
Det är känt att många människor inte har förmåga att själva upprätta sina
deklarationer. Detta är heller inte egendomligt. eftersom blanketterna är invecklade och förordningarna ändras år från år. Som följd därav har också privata deklarationsbyråer vuxit upp som svampar ur jorden.
Enligt uppgifter från fögderihåll känner de flesta deklarationsbyråer ett gott ansvar och det torde främst gälla dem som verkar med förankring i folkrörelserna.
men det finns också helt ansvarslösa byråer som enligt fögderimyndigheterna inte
ens lämnar in de deklarationer som upprättats och inte heller kan kontaktas för
kompletterande hjälp och upplysningar. när deklarationstiden är över.
Men framför allt är den nuvarande ordningen otillfredsställande med tanke på
de dyra avgifter som ofta uttas för deklarationshjälp.
Man kan utgå från att de flesta som utnyttjar deklarationsbyråernas tjänster är
folk i relativt små inkomstlägen. ofta pensionärer. Främst med tanke på dessa.
men också för löntagare i allmänhet. vore det naturligt att inrätta kommunala
deklarationsbyråer. (Deklarationer för affärsidkare eller deklarationer av mera invecklad natur bör däremot inte ingå i den kommunala servicen.) Deklarationsavgiften bör vara låg och enhetlig. För pensionärer kunde denna service med fördel
vara helt avgiftsfri.
Det bör vara möjligt att redan 1972 starta med kommunala deklarationsbyråer.
Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknade
att kommunfullmäktige ger vederbörande kommunala organ i
uppdrag att inrätta kommunala deklarationsbyråer.
Stockholm den 25 januari 1971
Arne Söderquist

Olle Grönberg
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