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STORA UTSKOTTETS betänkande m 18/1965 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning til 

Ålands landsting med förslag till · landskapslag 

angående ändring av 1963 års landskapslag om 

skattelättnader vid bostadsproduktionen. (m 24/ 

1965). 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande m 7/1965, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta 

det i lag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda för 

slaget med nedannämnda tillägg och ändringar. 

I fråga om lagförslagets motivering har utskottet velat särskilt 

framhålla, att lagen givetvis är avsedd att gälla endast beträffande 

kommunalbeskattningen i landskapet ocp v id uppbörd av landskapsskatt . 

Påpekandet har dock ej föranlett ändring av själva lagtexten. 

På grund av förekJmmande redaktionella brister i angivna 3 § 2 mom. 

- uttrycket "av dessa byggnader" bör vara "avsedda byggnader" - och i 

slutstadgandet enligt lag- och ekonomiutskottets förslag- ordet "på

förd" bör utbytas mot "påförts" - har sagda moment och slutstadgande 

för klarhets skull ånyo utskrivits. 

Med hänvisning till det ovan anförda får ·s tora utskottet förty vörd 

samt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styrelsens framställning ingående lagförslaget 

'Sålydande: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 1963 års landskapslag om skatte lättnader v id bo

stadsproduktionen. 

I enlighet med Ålands landsting s beslut ändras 3 § landskapslagen 

den 4 april 1963 om skattelättnader v i d bostadsproduktionen (10/63) 

såsom- följer: 

3 § .. 
Skattelättnader beviljas------ (1 mom.) ------ 120 kvadratmeter. 

Skattelättnader beviljas------ (2 mom.) ------avsedda byggnader. 

(3 mom. likasom i land skapsstyre l sens framställning). 

Denna lag tillämpas första gången v id beskattningen för är 1965 . 

Har för år 1963 eller 1964 påförts skatt, som strider mot stadgandena 

i denna lag , skall beskattningen på ansökan rättas i överensstämmelse 
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med dessa stadganden och det måhända för mycket uppburna beloppet åter 

betalas. Rättelse över beskattningen skall, efter det beskattningen 

vunnit laga kraft i den ordning som i 94 § 1 och 4 mom. beskattnings

lagen är stadgat, sökas hos länsstyrelsen i landskapet Åland senast 

före utgången av år 1967. 

Mariehamn den 19 november 1965. 

På stora utskottets vägnar~ 

~4f~ 
Albiljl Johansson 

or~f örande. ~ 
./. Erik ~ Rask 

ekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföran

den Curt Carlsson, ledamöterna Uno Förbom, Edvin Östling, Philip Ek

löw, Folke Woivalin, Runar Wilen, Einar Hambrudd och Lars Eriksson samt 

ersättaren Vensel Grönlund. 


