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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 36/1970-
71 med anledning av landskapss tyrelsen s 

framstä llning till Ålands l andsting med 

försl ag till landskapslag angående ändring 

av landskap slagen om kommun alskatt för 

går dsbruk. 

Landstinget, som i ärendet f å tt mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande nr 10/1970-71 , ha r däröver inb egär t stora utskottets utlå-

tande. 
Stora utskotte t ha r behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta 

det i l ag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställd a 

förslage t. 

Vad den i 5 § 1 mom. 4 punkten sta dgade skattefriheten för areal

tillä gge t be träffar bar stora utskottets ma jorite t (ordföranden Albin 

,Johansson, viceordföranden J.l arik Häggblom samt ledamöterna Erik Lund-

. qvist, Sven Lemberg och Sven Friberg) utan att ingå på frågan om de t 

förenämnda stadgnnde ts skatterättsliga na tur för sin del dock funnit 

det angeläget och ur likstä llighetssynpunk t motiver a t, a tt e tt mot 

ar eal tilläggets skattefrihet svarande a llmänt avdrag av grundavdrags

natur genom ändring av kommunalskattelagen borde k omma alla motsvaran

de låginkomsttagare till del oberoende av på vilke t s ä tt inkomsten för

värvats, varför utskottet till sitt be tänkande foga t en s ä rskild kläm 

:tVIe d hänvisning till det ovan anförd a får stor a utskottet förty vörd

samt f'ö reslå, 

a tt Landstinget måtte antaga det i land

skapsstyrelsens framställning ingående l ag

förslaget oförändrat. 

Tiessutom för esl å r stora utskottet vördsamt 

att Landstinget må tte ho s landsk ap sstyrel~ 

sen hemställa om a tt denna till Landstinget 

ville inkomma med för sla g till sådan änd

ring av lrnmmunalbeskattningslagen att ett 

mot skattefrihe t f ör a r ealtillägg sv~rande 

allmänt avdrag av grund avdragsn a tur skulle 

införas för alla 

av inkomstkälla . 
Marieh El.llln, den 16 april 1971. 

På sto ~rrn/~ts,}te-::ägnar ~ 

Af~ ,_____. 
ordf/0ran de . / .\ Erik Rask 

v ~ekrete rare . 
Närvarande i utskottet: ordför an den Albin J ohansson ,vic eordföranden 

Al~rik Häggblom , ledCIDJ.öterna Gustav Adolf Boman, Olof l"I.· J ansson, Sven 

LFriberg,Sven Lemberg,Börje Ha gs t röm,Erik Lundqvist,Carl Karlsson och 
_ Elmer Jffi1 sson . 


