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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t Y-

r e 1 s e s framställning till Ålands lands-

ting med förslag till landskapslag om ändring 

N:o 19/1957. av landskapslagen om skattelättnad, som skall 

beviljas ägare av vissa depositioner, obli-

gationer och andelsbevis samt emottagare av 

vissa skuldförbindelser vid kommunalbeskatt-

, ningen i landskapet Åland. 

Enl i gt landskapslagen om skattelättnad, som skall beviljas ägare 

av vissa depositioner, obligationer och andelsbevis samt emottagare 

av vissa skuldförbindelser vid kommunalbeskattningen i landskapet 

Åland äro endast de indexbundna statsobligationer, som emitterats 

före den 1 januari 1957, skattefria, medan ränta på därefter emit-

terade indexbundna statsobligationer samt på alla indexbundna depo-

sitioner och alla av annan än staten emitterade indexbundna obliga-

tioner är skattbar inkomst. För att främja sparverksamheten och 

öka intresset för statens obligationslån har rikets skattelättnads-

lag ändrats (FFS 659/56) sålunda, att . obligationer, som emitterats 

efter 1956 och icke äro indexhundna ~ till mer än halva beloppet samt 

depositioner, som verkställts 1957 och som på samma sätt indexbundits, 



bli skattefria. 
Då det är oklart, om eventuella indexförhöjnin-

t Såsom skattbar in~omst, har i ändringen av 
gar skola betrak as 

rikets lag intagits ett uttryckligt stadgande om, att indextillägg 

skall vara skattefritt. 

~å det är skäl att vid kommunalbeskattningen i landskapet 

samma skattelättnader beviljas som i riket, anser landskapsstyreh 

d 
· borde vidtaga_ s i landskapets gällande 

sen att motsvarande än ring 

skattelättnadslag av den lO april l957 (13/57). 

anförts får landskapsstyrelsen vördsamt 
På grund av vad ovan 

Landstl·nget till antagande nedanstående 
förelägga 

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

om ändring av landskapslagen om skattelättnad, som skall bevil jas 

Vl
·ssa depositioner, obligat~oner och andelsbevis samt 

ägare av 

Vl
·ssa skuldförbindelser vid kommunalbeskattningen 

emottagare av 

i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 1 § i landskap 

lagen den 10 april 1957 om ~kattelättnaq, som 
skall beviljas äg 

·t· obli'gationer och andelsbevis samt emot 
re av vissa depos1 1oner, 

Vl
·ssa skuldförbindelser vid kommunalbestattningen i land 

gare av 

skapet Åland (13/57) såsom följer: 

045 
1 §. 

Vid beskatt~ing . till kommun i landskapet Ål · and för skatteåren 

1956-1960 betraktas icke som fys .,isk p~rsons . eller , oskiftat dödsbos 

skattepliktiga inkomst ränta på depoP.1_·t1· 0 n ~ , , som i inhemsk bank, 

sparbank, andelskassa, pof3tsparbanken e.ller andelslags sparkassa 

insatts på kapitalräkning, sparräkning eller mot depositionsbevis 

för minst sex månader och som icke ·· · d b . ar in ex unden eller som insatts 

under år 1957 och är indexbunden intill halva beloppet av indexsteg-

ringen. 

Vid i 1 mom. nämnd beskattning skall icke so~, skattepliktig in-

komst anses ränta på av staten före den 1 januari 1957 emitterad 

obligation, lydande på finska k mar , ränta på s å dan av staten under 

år 1957 emitterad obligation, lyd~nde på finska mark, som, .om den 

är bunden vi~ index eller värdet av utländskt ,mynt, är bunden därvid 

till högst hälften av stegringen av . indexet ell er myntvärdet, ej 

heller ränta på av staten efter d en 31 december 1957 emitterad obli-

gation, lydande på finska\ ~ark, som icke a"r bunden vid index eller 

värdet av utländskt mynt. Ränta på av annan än staten efter den 31 

december 1954 men före den 1 januari 1957 eller efter qen Jl decem-

ber 1957 e ·~t d å mi~ era s dan obligation, _lydande ,på finska mark, som 

icke är indexbunden må . . ' icke vid nämnda beskattning anses såsom fy-



sisk persons e11er oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst, ej 

heller ränta pä av annan än staten är 1957 emitterad obligation, 

lydande pä finska mark, som, om den är bunden vid index eller vär-

det av utländskt mynt, är bunden därvid till högst hälften av s te& 

ringen av indexet eller myntvärdet. 

Ägare av den i lagen <len 5 maj 1 945 om en förvaltningskoncern 

för ersättningsaktier (FFS 392/45) äsyftade koncernens andelsbevis 

ävensom emottagare av statens skuldförbindelse ,jämlikt lagen den 

28 juni 1940 om snabbkolonisation av .den förflyttade befolkni ngen 

(FFS ·346/40), jordanskaffni ngslagen den 5maj· 1945 (FFS 396/45 ) 

och dä~till ansluten lagstiftning samt lagen den 18 oktober 1945 

om ersättande av egendom,. som i enlighet med vapenstilleständsav-

ta;let ä,terbördats till socialistiska RädsrepublikernaS Förbund 

(FFS 1021/45), äro berättigade att vid il mom. nämnd beskattnilli 

frän ränteinkomsterna av dessa andelsbevis eller skUldförbindel•• 

säsom skattefritt belopp avdraga deras sanunanlagda belopp intill 

trettiotusen mark samt för den del, som överskjuter sistnämnda b 

lopp, hälften, dock icke mera än sammanlagt etthundrafemtiotusen 

mark· 

Vad i 2 mom• är stadgat om ränta pä statens obligation gäll•I 

'o1ro T'Rnta pä penninginrättning tillhöriga, andra än under är lj 

emitterade obligati o ner . 

Vid . kommunalbeskatt · ningen i landskapet Åland må å . s som skatte-

pliktig inkomst icke anses såd an gottgörelse för stegring av index 

eller värdet av utländskt or ovan i 1 mom. mynt' som erhållits r · . av-

sedd deposition eller ; ..... samband med ·· rantebetalning eller inlösen 

av ovan i 2 mom. avsedd, under år 1957 emitterad obligation. 

Mariehamn den 2 4 okt ober 1957. 
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