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Fina ns u t s k o t t e t s

be-

tänkande N:o1'1'i anlednin& av Landskapsnämndens !ramstä llning angående erlä&gande av
nöJessk att inam landskap et Åland.
Finansu tskottet har av Landsti· nget i och tör utlåtand e emottagit törenäm nda tramstä llnina• och tår i anlednin g härav vördsamt

!ramhål la följand e:
Finansu tskottet tinnar tör sin del/ att Landskapsnämndens törslag är av behovet påkalla t, vartör detsamma av utskott et i hu-

vudsak omfatta ts.

Jämväl lagförsl agets formule ring synes'il tskot-

tet tillfred sställan de.

Dock har utskotte t ansett sig böra före- I

slå , sådan ändring i törslage t, att inträde sbiljett er till förlustelseti lltällen , vilkas huvudsa kliga pro&ram utgöres av tal, före
drag, så.ni-oc h musikpr estation er, skådesp el och annat därmed jämförligt , skulle, därest dans eJ förekommer, vara skattef ria.

I

enli~e t härmed borde 7 mom. ~ 3 erhålla följande lydelse :

"FÖrlu stelseti llfällen , vilkas huvudsa kliga program utgöres

av tal, röredra g, deklama tion, sång-och musikpr estation er, skåde- 1

spel och annat därmed Jämförl igt, betrakta s icke såsom nöjesti ll- 1
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Vidare håller utskotte t t öre, att något undantag från den i

~

4

mom. 1 ingående allmänna r egeln icke borde medgivas rör pris)

11
förhöjn ing vid förköp av biljette r, varför orden förhöjni n&en

inberäknad 11 •
d{t,,<, ' .l l•.cf_t.,

På anförda skäl tår Finansutsk ottet vördsamt föreslå

att Landstinge t ville antaga Landskapsnä
dans förslag till lag angående erläggana
av nöJesskatt inom landskapet Åland mea
dan lydelse av

i 3 och 4 Finansutsk ottet

van tillstyrkt .

Mariehamn, den 5 december 1922.

På Finansutsk ottets

väillar;

