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LAG- och EKONOIVIIUTSKOTTET~ betänkande Ng
3/1965 med anledning av Ålands lan~skapssty
re l ses framställning till Ålands landsting
med förslag till landskapslag om skattelättnad för industrier vid kommunalbeskattningen.

J/1965 .

(m ii/1965).
Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och
ekonotniutsk.ottets betänkande, . får ut::lkottet t som i ärendet hört Åland:
Företagarförenings ordförandel bankdirektör Klas Eklund+ härmed vördsamt anföra följande:
Utskottet harl liksom fotetag~rföreningens ordförande också:funnit
att det vdre av särskild vikt; att skattelättnaderna skulle utsträckas att omfåtta kven andra företag än aktiebolag och andelslag. Då
det med största sannolikhet icke finnes möjligheter att vid statsbeskattningen utvidga skattelkttnaderna utöver de i motsvarancil.e lag
för norra Finland upptagna och då skatteldttnader, som endast berör
kommunalskatten har en så underordnad betydelse jämfört med lättnader vid statsbeskattningen, att de icke kunna anse~ uppväga de olägenhet er, som olika skattesystem beträffande stats- och kbmmuhalbeskattningen medför, har utskottet stannat för skattelindring i den
omfattning, som landskapsstyrelsen föreslår. Det är också uppenbart
att sådana företag, som önska åtnjuta ifrågavarande skattelättnader,
komma att grundas såsom aktiebolag eller andelslag. Ett utsträckande
av skattelättnade;Jrill andra företagsformer torde även medföra tolkningssvårigheter vid gränsdragningen mellan privata .och företagets
inkomster.
Ehuru utskottet på ovannämnda grunder omfattar landskapsstyrelsens
framställning i nu föreliggande form 1 anser utskottet, att landskapsstyrelsen borde utreda möjligheterna för att framdeles inkomma med
ett förslag till landskapslag om sådara.skattelättnader, som även
s kulle omfatta också andra företagsformer för industriell verksamhet
än de nu nämnda.
Då sålunda utskottet till alla delar omfattar landskapsstyrelsens
framställning,, fär ut skottet vördsamt föreslå
att Lands t inget måtte antaga lagförslaget
i den lydelse landskapsstyrelsen föreslagit.
IVIariehamn, den 17 mars 1965.
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På lag- Of h ekonomi1,ltskotte\vä~ ·'"
(Ni,eLt'(.. t~~4
Valter Nordas.
~
~
ordförande.
./. Sune Carlsson.
sekreterare
Närvarande i utskottet: ordföranden V.al ter Nordas, viceordföranden
Viktor Arvidsson,samt ledamöterna Börje Johansson,Olof Lindström och
Bertel Söderlund. ·
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