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Å 1 a n d s

r e 1 s e s

m 1/1961.

1 a n d s k a p s s t y -

framställning till Ålands lands-

ting med förslag till landskapslag om skattelättnader för statens ären 1960 och 1961 emitterade obligationslän.

För att underlätta teckningen av statens obligationslän har i riket
skattefrihet beviljats för dylika obligationer i form av förmögenhet
ävensom för den inkomst, som innehavarna erhållit i form av ränta och
indexgottgörelse, såväl i stats- som kommunalbeskattningen. Motsvarande
undantagsstadganden ha antagits också beträffande kommunalbeskattningen
i landskapet. Statens är 1960 emitterade obligationslän har enligt lag
av den 23.12 1959 (FFS 477/59) medfört skattefrihet för ären 1960 1970 och länet är 1961 enligt lag av den 30.12 1960 för ären 1961-1971
i riket. För är 1960 gäller enligt landskapslagen den 10 april 1957
om skattelättnad, som skall beviljas ägare av vissa depositioner, obligationer och andelsbevis samt emottagare av vissa skuldförbindelser vid
kommunalbeskattning en i landskapet Åland (13/57), sådan den är ändrad
den 20 februari 1958 (7/58), skattefrihet under är 1960. För landskapets
del skulle alltså en ny landskapslag vara erforderlig, enligt vilken
dessa und er ären 1960 och 1961 emitterade obligationer skulle vara
skattefr:E.t.o.m. 1970 respektive 1971.
Med hänvisning till det ovan anförda f är landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a

p s 1 a

g

om skattelättnader för statens åren 1960 och 1961 emitterade obligationslän vid kommunalbeskattningen.

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
1

§.

Vid de kommunalbeskattningar, som skola förrättas fö r åren 1961-1970,

skall såsom fysisk persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inko
icke anses ränta på sådan av statens år 1960 emitterad obligation, ly,
dande på finska mark, som icke är bunden vid index eller värdet av ut,
ländskt mynt eller som är bunden vid index eller värdet av utländskt
mynt til l högst hälften av index- eller värdest e gringen.
Skattefri inkomst är även vid nämnda beskattningar i fråga om fys is
person och oskiftat dödsbo i samband med betalning av ränta på ovan a
sedd obligation eller vid inläsning av obligationen erlagd gottgör els
för stegring av index eller värdet av utländskt mynt.

2

§.

Vid de kommunalbeskattningar, som skola förrättas för åren 1961-19
skall såsom fysisk persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst icke anses ränta och därmed jämförbar gottgörelse, på sådan av
staten under år 1961 emitterad obligation, lydande på finska mark, so
icke är bunden vid index eller värdet på utländskt mynt.
Skattefri inkomst är även vid nämnda beskattningar i fråga om f ys1
person och oskiftat dödsbo i samband med betalning av ränta på såd an
avsedd, av staten år 1961 emitterad obligation, som är bunden vid in
eller värdet av ut l ändskt mynt till högst halva beloppet av stegring
av indexet eller myntvärdet, eller vid inlösen av obligationen erl a
gottgörelse för stegring av indexet eller värdet av utländskt mynt .

Mariehamn, den 2 februari 1961.
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