STORil UTSKOTTETS betänkande nr 3/191:98-1
med anledning av landskapsstyrelsens fran1Nr 3/1968-69.
ställning till Ålands landsting me d förslag till landskapslag angående ändring av
landskapslagen om korillnunalskatt för gårdsbruk. (Nr 32/1968).
Landstinget, som i ärendet fått mo ttaga lag- och ekonomiutskottets
betänkande nr 2/1968-69 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta
det i lag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med följande ändringar~
Från övergångsbestäJJJIJ.elserna i lagens 26 § 1 r:10n. har utskottet uteslutit stadgandet m :i1 spannmålsinkoli1stens reglering, enär det ur rättvisesynpunkt icke kan anses motiverat a tt behandla denna inkomst annorlunda än från övriga hithörande produkter erhållna inkomster, vilka av särskilda orsaker ej på motsvarande s ä tt kunna inkomstmässigt regleras vid
beskattningen.
Utskottets minoritet (ordföranden Albin Johansson, viceordföranden
Alarik Häggblom s~nt ledamöterna Gustaf Adolf Boman och Carl Karlsson)
har omfattat lag- och ekonomiutskottets förslag om lagförslagets antagande oförändrat.
Med hänvisning till det ovan anförda f å r stora utskottet förty vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i land·~.
-skapsstyrelsens framställning ingående lagförslaget i övrigt oförändrat, förutom at t
26 § 1 mom. erhåller följande lydelse:
26 §.
1 mom. Denna lag tillämpas första gången vid kommunalbeskattningen
av 1968 års inkomster, dock så, a tt s ås om inkomst under år 1968 icke
beaktas av staten eller landskapet ti11 stöd för lantbruksproduktionen
uppburna bidrag och ersättningar, vilka hä nföra sig till tiden före den
31 december 1967 och vilka utbetalats under skatteåret 1968.
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Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden
~l~rik Häggblom, l edamö t erna Gustav Ado lf Boman 9 Olof M. Jansson, Sven
~:t'~berg, Carl Karlsson, Börje Hagström, Georg Wideman, Sven Lemberg och
:t'lk Lundqvist.
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