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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 
7/1965 med anledning av Ålands landskapssty

relses framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

1963 års landskapslag om skattelättnader vid 

bostadsproduktionen. (~ 24/1965). 

Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och får 

härmed vördsamt anföra följande: 
Med hänsyn till att ifrågavarande lagändring sannolikt kommer att 

publiceras först under år 1966 har ut skottet ansett e.tt förtydligande 

beträffande stadgandet om lagens ikraftträdande vara motiverat. Det kan 

ytterligare tilläggas att motsvarande stadgande intagits i rikets lag. 

I övrigt har utskottet intet att anmärka mot framställningens innehåll. 

Utskottet får därför vördsamt föreslå, 

' 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i 

följande lydelse: 

t · a n d ska p s 1 ag 

angående ändring av 1963 års landskapslag om skattelättnader vid bostads 

produktionen. 

iiJ.-~------

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 3 § landskapslagen 

den 4 april 1963 om skaitelättnader vi~ bostadsproduktionen (10/63) så
som följer: 

3 §, 

(Likasom landskapsstyrelsene framställning) • . 
·.·., 

·'· 
Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1965. 

Har för år 1963 eller 1964 påförd skattf
1

som strider mot stadgandena i 

denna lag, skall beskattningen på ansökan rättas i överensstämmelse med 

dessa stadganden och det måhända för mycket uppburna beloppe_t återbeta

las.· Rättelse över be skat~ningen skall~ efter det be skattning-en vunnit 

laga kraft i den ordning som i 94 § 1 och 4 mom. beskattnfngslagen är 

stadgat, sökas hos länsstyrelsen i landskapet Åland senast före utgån

gen av år 1967 ·' 

Mariehamh', den 15 november 196 5. 

På lag- o ~~(4;Zets vägnar: ;1 /? / 
1 

a te~ Nordas , /fae.c { ~7' 
. ordf orande • ./. . Sune Carl~sotf 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 
Viktor Arvidsson samt ledarnoterna Börje Johansson, Olof Lindström och 
Bertel Söderlund. 


