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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 14/ 

1965 med anledning av Ålands landskapsstyrelses 

framställning till Ålands landsting med förslag 

till landskapslag om skattelättnader för in

dustrin (m 45/1965). 
Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 1; 

:onomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och får 

irdsamt anföra följande: 

I lagförslagets 3 §har landskapsstyrelsen intagit ett stadgande, 

,m avser förmögenhetsskatt. Enär sådan skatt icke uppbäres vid kommu

,lbe skattningen, har ut skottet såsom ovidkommande låtit denna be stäm

lse utgå. 

Däremot har i framställningen utelämnats ett i rikets motsvarande 

,g infört stadgande om, att be skattning enligt prövning under ifråga

,rande tid icke får tillämpas på nya industriföret ag. Sistnämnda om

,ändighet kan dock vara av särskild betydelse för berörda industriföre

,g, varför utskottet funnit det påkallat i stället för 3 § i landskaps

;yrelsens lagförslag införa ett dylikt stadgande. 

I 4 § 3 mom. har orden "lyftas" och "lyfta medlen" utbytts mot de in-

1 bankväsendet mer använda "uttagas" och "uttagna medlen". 

Med hänsyn härtill får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i 

följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om skattelättnader för industrin. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 och 2 §§. 
(Likasom landskapsstyrelsens framställning) 

3 §. 
Beskattning enligt prövning må icke tillämpas på inkomst av nytt 

ldustrif öret ag under de skatteår stadgandena i 2 § skola tillämpas. 

4 §. 
Har------ (1 mom.) bruk. 

Har------ (2 mom.) ------hänföras. 
Deponerade medel må med finansministeriets tillstånd uttagas, då de-

1nenten företer utredning om att de medel han önskar lyfta användas 

>r i 2 mom. angivet ändamål. Användes medlen icke på . sådant sätt, må- · 

llstånd att lyfta dem lämnas tidigast ett år före utgången av det 

:atteår, under vilket i 1 mom. avsedda överlåtelsepris eller ersättning 
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pp burits och anses de uttagna medlen såsom skattepliktig inkomst för 

et är de lyfts. Härvid mä den skattbara inkomsten icke fastställas 

ill lägre belopp än de uttagna medlen. 

Finlands------ (4 mom.) --~--procent. 
5, 6, 7, och 8 §§. 

(Likasom landskapsstyrelsens framställning). 

Mariehamn, den 25 november 1965. 
På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

L~/~ 
Valter Nordas 

ordförande. 

~~~4~ 
./. Sune Carlsson 

sekreterare .. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

iktor Arvidsson, samt ledamöterna Börje Johansson, Olof Lindström och 

>ertel Söderlund. 
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