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Ålands land skapsnä. mna s 

framställning till Ålands lancl s t,ing med förs lag 

till landska.pslag om skattelättnader , vilka s·kola 

N ~ o 15/1946. be~iljas ägare av vissa, depositioner och obliga-

tioner vid kommunalbeskattninsen i landskapet Å-

land på grund av inkomst under åren 1946-1955. 

På grund av en i riket den 6 augusti 1943 utfärdad lag om skatte-

lättnader, vilka s~ulle beviljas ägare av vissa depositioner och ob-

lip:ationer, ingick landskapsnämnden_den 6 oktober samma år med fram-

ställning till .Land.stinget om antapande av en landskapslag om bevil-

jande av dessa lättnader vid kommunalbeskattningen i landskapet på 

grund av inkomst under åren 1943-1947. Genom beslut av Landstinget 

antogs även den före slagna land skapslagen att gälla under förenämnda 

år. Lanas kap slagen, som blivit fiör Republikens President föredragen 

den 4 februari 1944, utfärdades den 29 februari samma år. Syftemålet 

med såväl rikslagen som landskapslagen var att stimulera den frivil-

liga . sparverksamhetefl och-därigenom, genom begränsande av den i mark-

naden förekommande överflöd.iga köpkraften, motverka inflationen. 

Även för statens låneverksamhet är sparandet för närvarande av syn-

nerligen stor betydelse på den grund, att ett ökat sparande såväl di-
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rekt som indirekt tjänar även statens möjligheter till erhålla~e 
anaelskassa, postsparbanken eller andelslags sparkassa på annat "än 

krea it. 
check- och därme.d jämförligt konto, så ock ägare av statsobligation, 

· Förenämnda rikslag av den 6 augusti 1943 har numera blivit upp 
lydande på finska mark, är berättigad att vid den beskattning, som på 

genom tillkomsten av en ny lag den 4.10.1946 angående -tid-igare n· 
grund av inkomst för åren 1946-1955 skall verkställas till korrnmn i 

lättnader. Den nytillkomna lagen skiljer sig från den tidigare 1 
lands kapet Ålana, från ränteinkomsten av dessa depositioner> eller ob-

- huvudsakligen genom att beloppet av de räntor från deposition~ 0 
ligationer såsom skattefritt avdraga deras samfällda belopp intill 

obligationer, som såsom skattefritt får vid beskattningen avd raga 
tiotusen mark samt för den del, som överskjuter sistnämnda belopp, 

höjts från fyratusen till tiotusen mark. Lagen skall gälla 
hälften, likväl icke mer än sammanlagt etthundratusen mark. 

ningar under åren 1946-1955. 
Har vid beskattning, som verkställts förrän denna landskapslag 

Då det synes landskapsnämnden självklart, att landskapet .Uand1 
trätt i kraft, skattskylaig påförts skattören för i 1 mom. nämnd in-

inbyggare uti f örenämnt avseende böra erhålla alla de skatte lättn komst, vare han berättigad att på anhållan erhålla rättelse i beskatt-

som åberopade riksla~ med.giver rikets inv&nare, förelägPer l andsk 
ningen. 

nämnden Land.stinget till antagande nedanstående 
2 §. 

Landskaps lag Genom denna landskapslag upphäves landskapslagen om skattelättna-

om skattelättnad.er, vilka skola bevilj~s ägare av vissa depos iti der, vilka skola beviljas ägare av vissa depositioner och obligatio-

och obligationer vid kommunalbeskattningen i landskapet Aland P~ ner Vid kommunalbeskattningen i landskapet Åland på grund av inkomst 

grund av inkomst under . åren 1946-1955c0 under åren 1943-1947, utfärdad i Mariehamn den 29 februari 1944. 

I enlighet me~ Älands landstinV-s beslut stadgas~ Mariehamn den 24 oktober 1946. 

l §. På landskapsnämndens vägnari 

Ägare av depositio~ , vilken placerats i inhemsk bank , 
~ · ~ ~\ ~;-
~~ ~.,.,._, 
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