Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t yr e l s e s framställning till Ålands
Nr 36/1970.
landsting med förslag till landskapslag
angående ändring av landskapslagen om
kommunalbeskattning i landskapet Åland.
I en särskild framställning till landstinget (Nr 35/1970) har landskapsstyrelsen föreslagit, att vinst, som utfallit vid i landet anordnade lotterier eller utlottningar av premieobligationer eller vid
vadhållning, som snDrdnats i samband med idrotts- eller djurtävlingar
skall beskattas enligt rikets lotteriskattelag den 10 april 1970 (FFS
259/70). Beskattning enligt denna lag skulle även verkställas på vinst,
som utfaller som pris eller under annan benämning genom vid offentligt
anordnad dragning, gissningstävling, vadhållning eller annat med dem
jämförligt förfarande, som helt eller delvis beror av slumpen.
För att dylika vinster och pris, för vilka lotteriets eller annan
föranstaltare jämlikt lotteriskattelagen redan erlagt skatt, icke skall
drabbas av dubbelbeskattning genom att även vinnaren ålägges att betala kommunalskatt på sin vinst, föreslår landskapsstyrelsen att till 7 §
av kommunalbeskattningslagen skulle fogas en ny punkt, enligt vilken
ifrågavarande vinster och pris icke skulle anses som beskattningsbar
inkomst och dä:rmed falla utanför den normala kommunalbeskattningen.
För detta skattebortfall skulle kommunerna kompenseras genom att
hälften av lotteriskatten årligen skall fördelas mellan landets alla
kommuner i förhållande till mantalsskrivna invånare i respektive kommun.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga Landstinget till antagande
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet
Åland.

-

I enlighet med Ålands landstings beslut fogas till

7 § landskapsla-

gen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet Åland (20/56)
en ny 16) punkt såsom följer:
7 §
Såsom skattbar inkomst anses icke:

16) vinst, som erhållits vid i Finland anordnade lotterier eller
Utlottningar av premieobligationer eller vinst som erhållits vid vadhållning, som med vederbörligt tillstånd anordnats i samband med inhemska idrotts- eller djurtävlingar, ej heller pris eller under annan
benäm,,,
·
""""iing
erhållen vinst, som utfallit vid annan i Fin 1 an d

-2offentligt anordnad , dragning, gis sningstävlan,

vadhållning
eller annat därmed jämförligt förfarande, som delvis eller helt beror
av slumpen, förutom då sådan vinst kan anses utgöra skäligt vederlag
för någon prestation eller bör betraktas som i lagen om förskottsuppbörd avsedd lön eller utfallit vid vadhållning, som med vederbörligt
tillstånd anordnats på tävlingsplatsen i samband med hästtävling.
Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1971,
likväl så, att tidigare lag fortfarande tillämpas på vinst som erlägges på grund av dragning i penninglotteri, förrättad före den 1 januari
1971, eller i sådant annat lotteri till vars föranstaltande tillstånd
beviljats, eller, om särskilt tillstånd icke erfordrats, i vilket drag• ningen förs.i.ggått före sagda dag, ävensom på pris eller under annan
benämning utfallande vinst, som erlägges på obligationslån, vilket
emitterats före den 1 januari 1971, eller vid sådan vadhållning eller
i 1 § 2 mom. lotteriskattelagen (FFS 259/70) avsett förfarande som anordnats före sistnämnda dag.
Mari ehamn, den 4. november 1970.
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