
STOPJ~ UTSKOTTETS be tänkande nr 2'f/!Q ""' . i) 
Nr 28/1968-69. 1968-69 med anledning av landskapsstyrel-- sens framställning till Ålands landsting 

med . förslag till landskapslag om kommunal

skatt för näringsverksamhet. (Nr 11/1969) . 
Landstinge t 9 som i ärendet f å tt mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande nr 10/1968-69 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 
Efter behandling av ärendet har stora utskottet , som hört lagbered-

ningssekreteraren Sune Ca rlsson 9 besluta t omfatta det i l ag- och ekono
JlliU tskottets ovannämnda betänl-cano.e framställda förslage t med nedannämn
da ändringar~ 

I 34 § 2 mom. l) och 2) punkterna 9 har stora utskottet med beakte..nde 
av turistnäringens stora betydelse för l andskapet kompletterat uppräk
ningen genom tillä gg av "byggnady som användes i härbärgerings- elle r 
förplägnadsrörelse·1 • 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd
samt föreslå 

at t Landstinget måtte antaga det i 
landskapsstyrelsens framställning ingående 
lagförslaget i enlighet med lag- och eko 
norniutskottets betänkande,likväl så lundn 9 
a tt 34. § 2 mom. 1) och 2) punkterna erhål
ler följande lydelse: 
34 §. 

2 mom. Ska tteåre ts avskrivning får s tiga till högst: 
l) 10 procent ~.v den icke avskrivna anskaffningsutgiften, i fall 

byggnaden användes i härbärgerings- eller förplägnadsrörelse eller ä r 
butiks-p lager- 9 fabriks- 1 verkstads- 9 ekonomi-, kraftstations- eller 
annan därmed jä:c11förlig byggnad av trä; 

2) 9 procent av den j_cke avskrivna anskaffningsutgiften, om byggna
den användes i härbärgerings- eller förplägnadsrörelse eller är butiks- 9 

l ager-, fabriks - 9 verkstads-, ekonomi- , kraftstations- eller annan där
med jämförlig byggnad av sten eller bergsskydd, som användes för dy
likt ändamål, eller ock bergsförråd för flytande bränsle; 

Mariehai:nny den 3 april 1969. 

På s to ra utskottets vägnar: 

Albin Johansson 
ordförande ~ 

---> 
./. Erik Rask 
s~kreterare . 

Närvarande i utskottet~ ordföranden Albin Johansson 1 viceordf öranden 
Alarik Häggblom1 ledamöterna Gustav Adol;f' Bornan., Olof M. Jansson, S\ren 
Friberg 9 Carl Ka rl sson 9 Börje Hagström9 Ge org Wiqe.~9:n~ Sven Lemberg och 

_Erik Lundqy.ist . 
· -· 1-.J 


