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rramst. nr 11/1972.

LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 23 7
nr 9/1971-72 med anledning av Ålands
landskapsstyrelses framställning till
Ålands landsting med förslag till landskapslag angående ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i l andskapet

Åland.
Sedan l ands ting et över förenäo nda f rarn,.s tä llning inb egärt lagoch el{on01:iiutskottets betänkande har utskottet, so E1 i ärendet hört
iagberedningssekreteraren Sune Carlsson, behm:idlat ärendet och får
härwed vördsaot onföra följande:
Föreliggande ändringsförsl ag överensstämr:Jer till stora del ar med
de ändringar vilka vidtagits i rikets l agstiftning. Utskottet finner
ändringarn a motiverade även för landskapets del. Det av landskapsstyrelsen föreslagna högsta beloppet om 3.000 mark för avdrag för kostnader, som åsamkats skattskyldig på grund av resa mel l an hetu;::iet och arbetsplatsen, synes vara tillräckligt med beaktande av de föreslagna grunderna för resekostnadernas beräkning sar;:it förekoillIJande reseavstånd i
landskapet.
Enär den föreslagna ändringen till vissa delar innebär en st:rängering, har landskapsstyrelsen föreslagit att lagen ska ll tillämpas
fö:cst vid beskattningen av 1973 års inkomster, dock så att 6 § 1 mor;:i.
5 punkten och 2 Ti10m. saot 7 § 16 punkten skulle ti lläL.1pas första gång en
vid beskattningen av 1971 år s inkoi:1ster. Utskottet anser det dock
l ämpligast att tillämpningen av 6 § 1 0011. 5 punkten och 2 rn oo . likso D
i riket första gången skulle ske vid beskattnin gen av 1972 års inko:os ter.
Då lagförslaget~cke i övrigt givit anledning till saklig anBärkning,
f år utskottet vördsamt för eslå
att Landstinget må tte ant aga l agförslaget dock så lunda at t slutstadgandet erhåller följande lyd els e :
Denna lag tillärapas först a gången vid beskattningen av 1973 års inkoraster, do ek s å a tt 6 § 1 li10IJ. 5 punkten och 2 rn orn . ti llärJpas första gången vid beskattningen av 1972 å rs inkomster saIJt 7 § 1 6 punkten
första gången vid beskattningen av 1971 års inkoIJster.
Mariehamn, den 20 oars 1972
På lag-

v ägnar :

./.

~n:
Olofs';~~
sekreterare.

Närvaronde i utskottet:ordföranden Olof Lindströ m, viceordför anden
VR.iktor Arvidsson sarnt led3Llöterna Olof Jansson, Erik Lundqvist och
olf Carls on.

