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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 32/197071 med anledni n g 8iT landskapsstyrels ens
Frarnst.nr 2/1971 .
framställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för främjande av sjöfarten.
Landstinget 9 som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets
betänkande nr 6/1970-71 9 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtw.de .
Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta
det i lag- och ekonomiutskottets ovannämndEl betänkande framställda
försl.aget i övrigt, förutom att utskottet i 5 § 4 mom. såsom förtydligande i första meningen infört 11 sålunda 11 framför bisatsen 11 att priset eller vederlaget avdrages från anskaffningsutgiften för det nya
fartyget eller utgifterna för iståndsättande av det skadade fartyget".
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty
vördsrunt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i
lcmdskapsstyrelsens framställning ingående
lagförslaget i övrigt oförändrat, förutom
att 5 § 4 mom. erhåller följande lydelse:
5 §.
Fortsätter den skatt skyldige rederi verksarnhe ten och gör han sannolikt, att han ämnar anskaffa nytt f'..,rtyg eller .. reparera skadat fartyg 9
bokföres skattepliktigt överlåtelsepris och annat vederlag för i 3 mom.
avsett fartyg 9 med undantag för den oavskrivna delen av anskaffningsutgiften 9 såsom .inkomst sålunda 7 att pr.i set eller vederlaget avdrages
från anskaffningsutgiften för det nya fartyget eller utgifterna för
iståndsättande av det skadade fartyget. Överlåtelsepriset och vederlaget eller den del av dem, som icke på ovan nämnt sätt avdragits under
. det skatteår, varunder fartyget överlåtits 9 förstörts eller skadats,
eller under de två därpå följande skatteåren eller 7 om länsskattebyrån
på den skattskyldiges ansökan på särskilda skäl så besluter, även under
flera följande ska tteår 7 beaktas som intäkt för det skatteår, varunder
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Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson 9 viceordföranden
Alarik Häggblorn 9 l edamöterna Gustav Adolf Boma n, Olof M. Jansson,Sven
Friberg, Sven Lemberg 9 Börje Hagström , Erik Lundqvist, Carl Karlsson
och Elmer Jansson.
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