STORA UTSKOTTETS betänkande . nr 1§;1. 2
1970- 71 med anledning av landskapsstyrelsens
Frarast. nr 35/1970 .
framst ällning till Ålands lands ting med förslag till landskapslag om tillämpning av
lotteri skattelagen i landskapet Åland.
Landstinget, som i ärendet f å tt mottaga lag- och ekonomiutskottets
betänkande nr 2/1970-71 7 har dä r öve r inbegärt stora utskottets utlåtande.
Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta
det i lag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda
förslaget i övrigt? förutom att även lotterilagens verkställighetsföreskrifter i enlighet med landskap sstyrelsens framställning S~\:ulle
bli i landskapet gällande, varför utskottet förty vördsamt får föresl å?
att Landstinget måtte antaga det i landskapsstyrels ens frmns tällning ingående la gförslage t sålydande:
L a n d s k a p s 1 a g
om lotteriskatt.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:

På vinst 9 som erhållits vid i Finland anordnade lotteri er eller
utlottningar av premieobligationer eller vinst som erhållits vid vadhållning, som med vederbörligt tillstånd anordnats i samband med inhemska idrotts- eller djurtävlingar, samt på pris eller under annan
benämning erhå llen vinst, som utf8llit vid annan i Finland offentligt
anordnad dragning 9 gissningstävlan, vadhållning eller annat därmed jämförligt förfarande, som helt ellor delvis beror av slumpen, skall till
kommunen erläggas lotteriskatt j_ enlighet med vad därom är stadgat
i rikets lotteri skattelag av den 10 april 1970 (FFS 259/70) och dess
verkställighetsföreskrifter.
Sker framdeles ä ndring i sagda l ags tiftning, skall de ändrade s tadgandena gälla i la11dskapet från tidpunkten för deras j_kraftträdand e i
riket.
Mariehamn, den 7 december 1970.
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Rask
ekreterare,
Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden
Alarik Häggblorn , ledamöterna Olof M. Jans son (del vis) , Sven Fri berg,
Sven Lemberg (d elvis) , Börj e Hagström, Erik Lundqvist, Carl Karlsson
0
ch Elmer Jansson samt e rsä ttaren Peder Söderström.
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