LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 5/1966
med anledning av Ålands landskapsstyrelses framm 5/1966.
ställning till Ålands landsting med förslag till
landskapslag angående ändring av landskapslagen
om apoteksavgift i landskapet Åland. (m 3/1966).
Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och
ekonomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och får
härmed vördsamt anföra följande:
Det vid remissdebatten gjorda påpekandet om att skattelagar icke
borde få retroaktiv verkan anser även utskottet vara riktigt. Visserligen skall motsvarande lagändring i riket tillämpas på de avgifter, som
fastställes på grund av apoteksrörelses omsättning under år 1965, ehuru lagen givits så sent som den 30 december samma år, men förklaringen
till detta torde vara, att regeringens proposition i ärendet avlämnades till riksdagen redan den 29 maj 1964. Sålunda har utskottet ändrat
slutstadgandet så att den nu föreslagna ändringen av apoteksavgifterna
tillämpas första gången på 1966 års omsättning.
För att belysa lagändringens inverkan på apoteksavgifterna för apoteksrörelserna i landskapet, har utskottet låtit uppgöra följande sammanställning:
Enl. nugällande.
Enl. förslaget.\
Stamapoteket
22.900,80
24.860 1 Central-Ap oteket
12.800 1 11.350,Godby Apoteket
7.401 1 40
4.652,.Såsom av denna uppställning framgår, kommer de mindre apoteken att
gynnas genom lagändringen. Oaktat lagförslaget icke tillämpas från
samma tidpunkt som i riket, har landskapsstyrelsen dock möjlighet att
med stöd av 8 § 2 mom. landskapslagen om apoteksavgift nedsätta avgifterna i motsvarande mån för de mindre apoteken, varigenom dessa icke
skulle påläggas en högre avgift än motsvarande apotek i riket under
innevarande år.
Enär i ingressen till lagen utelämnats omnämnandet av de paragrafer, som genom lagförslaget erhåller en ändrad lydelse samt då lagens
utgivningsdatum felaktigt angivits till den 27 mars 1927, har utskottet gjort härav påkallade redaktionella ändringar och tillägg.
I anseende till vad ovan anförts får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga lagförslaget i
följande lydelse:
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angående ändring av landskapslagen om apoteksavgift i landskapet Åland.
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(6/47) såsom följer:
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7 §.
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Denna lag tillämpas första gängen pä den apoteksavgift, som fastställes på grund av apoteksrörelses omsättning under år 1966.
Mariehamn, den 9 mars 1966.
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\ Sune Carlsson

sekreterare.

Närvarande i utskottet~ ordföranden Valter Nordas, viceordfiöranden
Viktor Arvidsson samt ledamöterna Börje Johansson, Olof Lindström och
Bertel Söderlund.

