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STORA UTSKOT TETS betänkande Ng 24/1959 med 

anledning av l andskapsstyrelsens framställning 

m 31/1959 till Ålands landsting med förslag 

till landskapslag om ändring av landskapslagen 

angående stämpelskatt i l andskapet Åland. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga l ag- och ekonomiutskottets 

betänkande m 11/1959 har därjämte inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har omfattat lag- och ekonomiutskottets betänkande, 

dock så att ordet 'endast' avlägsnas från~ 1 mom. 2. 

På grund härav får stora utskottet vördsamt föreslå 

att landstinget v ille antaga nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av landskapslagen angående stämpelskatt i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 1 § landskaps lagen 

den 18 april 1951 angående stämpelskatt i landskapet Åland (20/51) 
såsom följer: 

1 ~-
Uti ärenden, tillhörande Ålands landskapsförvaltning, skola bestämmell 

serna i rikets lag och verkställighetsförordning angående stämpelskatt 

gälla, dock sålunda 9 att stämpelskatten erlägges till l andskapet samt 

att landskapsstyrelsen äger befogenhet: 

1) att fastställa formen och valörerna för landskapets stämpel

märken och skattebiljetter till nöjestillställningar; 

2) att på ansökan bevilja nedsättning eller befrielse från erläggande 

av stämpelskatt; 

3) att på ansökan bevilja restitution av stämpelskatt; samt 

4) att på ansökan tillåta, att stämpelskatt erlägges i penningar 

till landskapsstyrelsens kamreraravdelning. 

I 62 § 1 mom. l agen om stämpelskatt avsedd nedsättning av stämpel-
• 

skatt bev'iljas för sådan inhemsk fyllnads bild, som är försedd med svensk 

språkig text, motsvarande ljudtexten, eller med svenskspråkig ljudtext. 

Enahanda skattenedsättning må beviljas även för utländsk såsom fyllnads

bild förevisad ljudfilm av minst 200 och högst 600 meters längd, som 

beträffande texten fyller ovannämnda villkor och som icke är framställd 

i reklamsyftG. 

Mariehamn den 8 december 1959. 
På 
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stora utskottets vägnar: 
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Närvarande i utskottet~ ordföranden Martin Isaksson, viceordföran

den Gideon Mattsson samt ledamöterna Ruben Björke, Gustaf Ek, Ph. Eklöw, 

Gustaf Jansson, Georg Leandersson, Ragna Sanders, Bertel Söderlund och 

Edv. Östling samt delvis suppleanten Lönroth. 


