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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 5/ 

1976-77 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till landstinget med förslag till 

landskapslag om skattelättnader vid kommunal

beskattningen för allmännyttiga samfund som be

driver samhälleligt betydelsefull verksamhet. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan nämnda 

framställning. Med anledning härav får utskottet vördsamt anföra följande. 

Emedan lagförslaget, om det antas, troligen inte hinner stadfästas innan tiden 

för sökande av skattelättnader för år 1976 enligt 4 § l mom. i förslaget gått 

till ända har utskottet ansett, att förslaget bör kompletteras så, att tiden för 

sökande av skattelättnader för det skatteår, som utgår under år 1976, bör för

längas till utgången av mars månad år 1977. Undantagsstadgandet intages lämpligen 

i 9 § såsom ett nytt 2 mom. 

Ytterligare har utskottet, i avsikt att förtydliga lagförslaget, företagit redak

tionella ändringar i förslagets 4 § l mom. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsalllt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

sålydande: 

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

om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för allmännyttiga samfund som 

bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1-3 §§. 

(Som framställningen). 

4 §. 
skattelättnad enligt denna lag skall sökas skriftligen senast inom en månad 

från utgången av det skatteår för vilket befrielse sökes. Till ansökan skall 

fogas för ärendets avgörande erforderlig utredning. Sökanden är dessutom skyldig 

att på anfordran lämna de tilläggsuppgifter och utredningar som tilläventyrs är 
behövliga. 

(2-3 mom. som framställningenJ 

5-8 §§. 
(Som framställningen). 
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9 § ' 

(l mom ~ som fraJT!ställningenL 

l Utan hinder av stadgandet i 4 § l mom , kan skattelättnad för det skatteår, 

som utgår under år 19J6 sökas senast före utgången av ~ars månad år 1977. 

Mariehamn den 24 nove~ber 1976 1 

På lag~· r0· ekono~ 

. ' 'b- Z C<:. 

. ol · Carlson 

ordförande 

··gnar: 

t('.,__ --. 

f~! 
sekreterare , 

Närvarande i utskottet ~ ordföranden R.olf Carlson~ viceordföranden Sundberg~ 

ledamöterna Lundberg, Söderlund och Björklund (delvis}. S3Jilt ersättaren Söder,-

ström (delvis)_~ 


