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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande
nr 2/1970-71 med anledning av Ålands landFramst. nr 35/1970.
skapss~;rels es framställning till Ålands
landsting med förslag till landskapslag om
tillämpning av lotteriskattelagen i landskapet Åland
Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och
ekonomiutskottets betänkande har utskottet behandlat ärendet och får
härmed vördsamt anföra följande~
Utskottet omfattar i sak framställningen och däri ingående lagförslag. Dock finner utskottet det vara inadekvat att i form av en blankettlag besluta att för Ålands del tillämpa en lag, vari uttryckligen
utsäges, att kommuner inom landskapet Åland icke äger rätt till däri
stadgad del av ifrågavarande lotteriskatt, då ju meningen med antagandet av blankettlagen med nödvändighet måste förmodas vara den, att
de åländska kommunerna skall erhålla del i lotteriskatten. Om en särskild lag stiftades angående lotteriskatt för Ålands del skulle 10 §
i rikets lag nat-urligen icke ingå i lagen? varför utskottet övervägt
en sådan möjlighet att rikets lag skulle antagas med undantag av vad
i § 10 stadgas Efter att ha hört lagberedningssekreteraren Sune Carlsson har dock utskottet funnit lffinpligast att omstilisera tillämpningsstadgandet och ändra lagförslagets rubrik, så att denna skulle bliva
i konformitet med rubrikerna i vissa blankettlagar vilka tidigare
stiftats, t.ex. lagen angående sjömansskatt i landskapet Åland (26/58).
Med hiinvisning till ovanstående får utskottet vördsamt före slå
att L8l1dstinget måtte godkänna lagförslaget i följande lydelse:
L a n d s k a p s 1 a g
om lott.eri skatt.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
På vinst, som erhållits vid i ]'inland, anordnade lotteri er eller
Utlottningar av premieobligationer eller vinst som erhållits vid vad,hållning, som med vederbörligt tillstånd anordnats i samband med in<hemska idrotts- eller djurtävlingar, samt på pris
under annan
:benämning erhållen vinst, som utfallit vid annan i Finland offentlig
anordnad dragning 7 gissningstävlan' vadhållning eller annat d?,rmed
ärnförligt förfarande, s?m del vis eller helt beror av slumpen, skall
'11 kommunen erläggas lotteriskatt i enlighet med vad därom är stadt i rikets lotteri skattelag av den 10 april 1970 (FFS 259/70) •
Sker framdeles ändring i sagda lag, skall de ändrade stadgandena
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gälla i landskapet 1
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- 2från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

Mariehamn, den 19 november 1970 •
. På lag-
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vägnar:

Valter Nordas
ordföra11de

. I.

Nä rvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden
Viktor Arvidsson sarn.t ledamöterna Einar Hambrudd, Olof Lind ström
(delvis) och Olof Jansson (delvis) samt suppleanten Börje Hagström
(delvis).

