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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

m 16/1966 med anledning av Ålands landskaps

styre lses framställning till Å.lands landsting 

med förslag till landskapslag om skattelättna

der för industrin (47/1966). 
Sedan landstinget inbegärt lag- och ekonomiutskottets betänkande 

, utskottet behandlat ärendet och får härmed vördsamt anföra föl-

ide: 

Utskottet har i princip beslutat omfatta såväl framställningens mo

rering som däri ingående lagförslag. Endast ifråga om vissa detaljer 

lagförslaget föreslås ändring. I 4 § 6 mom. sista satsen har uppen

rligen av misstag "högre 11 angivits i stället för 11 lägre 11
• Dessutom 

reslås en kompletterande ändring av 4 § 6 mom. och 5 § sålunda att 

dessa lagrum ingående hänvisningar till 4 § 2 mom. kommer att om

.tta även 3 mom. av samma paragraf. 

I anseende härtill får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget ville godkänna lagförslaget, 

dock sålunda, att nedannämnda lagrum erhålla 

följande lydelse: 

4 §. 

(6 mom). Landskapsstyrelsen eller, då fråga är om i Finlands Bank 

~ponerade medel, finansministeriet, må giva tillstånd att lyfta depo

itionerna, då deponenten företer utredning om, att de medel han önskar 

yfta användes för i 2 och 3 mom. angivet ändamål. Användas medlen icke 

~ sådant sätt må tillstånd att lyfta dem lämnas tidigast ett år från 

tgången av det skatteår, under vilket i 1 mom. avsedda överlåtelsepris 

ller ersättning uppburits, och de lyfta medlen anses såsom skatteplik

ig inkomst för det år de lyfts. Härvid må den beskattningsbara inkoms

en icke fastställas till lägre belopp än de lyftade medlen. 

5 §. 
Har beloppet av återvunna värdeminskningar, som avses i 4 § 1 mom. 

- enlighet med 2 och 3 mom. i sagda paragraf i sin helhet eller till 

~ågon uel ej ansetts såsom skattepliktig inkomst, skall ett anskaff

lingsvärde, som lägges till grund för värdeminskningen 

inläggningstillgång, nedsättas med motsvarande belopp. 

på ifrägavarande 

Mariehamn, den 25 november 1966. 
på lag/1~ ekon~ets 

{_fa~rdas ' 

vägnar / ) // 

\'~~~ ordförande. ./. Sune Carlssom 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, 
Viktor Arvidsson samt ledamöterna Olof Jansson, Börje 
Olof Lind ström. 

sekreterare. 
viceordföranden 
Johansson och 
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