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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 63a/1976-77 

med anledning av ltm Göran Bengtz m.fl . 

lagmotion med förslag till landskapslag 

angående ändring av 12 och 19 §§ landskaps

lagen om kommunalskatt för gårdsbruk. 

Landstinget har vid lagmotionens andra behandling icke omfattat stora 

utskottets förslag, utan godkänt de i motionen föreslagna ändringarna 

i landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk, och därjämte godkänt 

en av huvudmotionären föreslagen ändring av lagens 7 §; i anledning härav 

har Landstinget ombegärt nytt utlåtande av stora utskottet . 

Stora utskottet omfattar de av landstinget godkända lagändringarna . Be

slutet var icke enhälligt. Ett vidblivande av utskottets tidigare stånd

punkt stöddes av ledamöterna Arvidsson, Karlsson, Nylund, Sanders och 

Öberg . 

Med hänvisning härtill får stora utskottet vördsamt meddela att 

utskottet med de av landstinget omfattade ändringarna föreslår 

att lagens rubrik, ingress samt 7 § 3a 

punkten erhåller följande lydelse : 

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

angående ändring av 7, 12 och 19 §§landskapslagen om kommunalskatt för 

gårdsbruk. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 12 § och 19 § l mom. a punkten 

landskapslagen den 4 april 1968 om kommunalskatt för gårdsbruk (6/68) 

av dessa lagrum 12 § sådan den lyder i landskapslagen den 15 april 1969 

(15/69) samt 'fögas ~ill 7 § en ny 3a punkt, som följer: 

7 § . 

3a) Utgifter för upparbetning och transport av virke, till den del 

som utförts i skogsvårdande syfte eller i samband med leveransförsäljning 

eller för annan försäljning ur egen skog; samt 

(12 §och 19 §samt slutstadgandet enligt motionen). 

Mariehamn den 17 maj 1977 . +~+-<-d 

På k]a»~Ot~~~F;ilc:r-=-: .,.c:::-_--==#-
..>B~e Hags t r" ,ordf. Henrik Gusta s son ,sekr. h j. 

Närvarande i utskottet/rdförande Hagström, viceordföranden _Söderström .·. 
samt ledamöt~rna Arvidsson, Bengtz, Boman, Dahlen, Roald Karlsson, Nylund, 
Sanders och Oberg. 
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